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Rahman ve Rahîm Allah’n Adyla

ÜÇ YÜZ KIRKKNC BÖLÜM
Vahiy Mertebelerinden Birinin Birletirdii Üç Srdan

Ayr ki Srrn Musevî Mertebeden Bilinmesi

Üç sr, sonra iki sr daha

eî-Mürid, el-Allam, kudret ve el-Kadir

ki sr bir söz, onun hayattaki art

Bir eye ‘oV der, yaratc hikmetle

Tenzih ederim mahiyeti idrak edilemeyeni

O Ahir de denilen Evvel ’i (lk)

Allah Teala öyle der: ‘O’nun benzeri bir ey yoktur (ke-mislihî).’
1

Önce olumsuzlam, ardndan cDuyan ve görendir
’2

diyerek olumlam-

tr. Ayet, -kef harfi niteleme saylrsa- olumsuzlamada olumlamann

(ispat) genelletirilmesini gerektirir. Bu deerlendirmeyi bir rivayet de

destekler. Hz. Peygamber ‘Allah Âdem’i kendi suretine göre yaratt’

derken söz konusu nitelikle nitelenme halinde benzemeyi olumsuzla-

mtr. eriat iki halifeye biat edildiinde -ki halifelik genel olabilecei

gibi belli bir grupta snrl olabilir- ‘ötekinin’ öldürülmesini emretti.

(Halifelik bir gruba mahsus ise) söz konusu grupta veya genel nezdin-

de -vaktin hükmüne göre- benzeme (mümaselet) olmaz. Varlk ve

takdir bakmndan iradenin hükmü olmasayd, biat edilen ötekinin öl-

dürülmesini emretmezdi. Öldürmek, bir hükmün ortadan kaldrlma-

sdr. Sen de ortadan kalk ki, O kalsn! Çünkü sen (halifelik hadisinde

zikredilen) ‘öteki’sin!

Bir arif öyle demi: ‘Burada birinci halife deildir.’ öyle deriz: Ö
ilahi bir emirle gerçek halifedir. Senin- Allah’ halife edinmenle ilgili

emrettii hususta ortakl yasaklayarak öyle buyurur:
cO dounun ve
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batnn Rabbidir. O’ndan baka Rab yok! Vekil edin O'nu .’
3
Vekil hiç ku-

kusuz vekâlet konusunda kendisini vekil atayann halifesidir. Allah ,

Teala
‘Benden baka vekil mi edinirsiniz* buyurur. Allah O’ndan baka ,

vekil edinmemizi yasaklamtr' O’nun ilah olmas, vekil olmasdr, Biz -

vekâlet ve vekil hakknda konumaktayz; vekâlet halifelik, vekil halife-

dir. Allal’n bize söyledii u söze baka bir bak açsyla bakabiliriz:

‘Sizi halife yapt eylerden infak ediniz Halife olarak ‘infak etmek’, bi-

zim iimizdir. nfak bizim admza bir mülkiyettir ve tasarruftur. Bu-

nun yan sra biz, bize böyle emrettii için, Allah’ infak etmede veki-

limiz, yani halife yaparz, çünkü biliriz ki Allah, bizim bilmediimiz

harcama yerlerini bilir. Binaenaleyh Allah sahiptir ve halifedir.
1

Merte-

beleri ayrtrp bize açklamas, isimleriyle mertebelerde zuhuru ve

isimlerde bize tecellisi, her mertebeye tenezzül etmesinden kaynakla-

nr. Bu nedenle her mertebede O’nu görür, hakknda verdii hükme

göre O’nun hakknda hüküm veririz. Bu, kendi teorik bilgimize göre

veya deerlendirmemize göre olan bir bilgi deil, Allah’ bilebilecei-

miz en yetkin bilme tarzdr. Allah Teala, kendi verdii hüküm ortaya

çkmadan, yaratklarnn onun hakknda hüküm veremeyecei kadar

münezzeh varlktr. Böylece hakknda hüküm veren biz deil, Allah’n

kendisi olur! Bu durumu alimler ‘Hak ya kitabnda veya mütercim

peygamberlerinin diliyle kendisine verdii adlarla isimlenir’ diye ifade

etmitir. '

. -

Allah Teala bir insan aradaki vastalar kaldrarak veya nurani ruh-

larn vastasyla ‘O’ndan aktarma makam’na yerletirip o kii Allah’n

kendisine verdii bir ismi getirirse, getirdii isimle Allah’ isimlendire-

biliriz. Söz konusu mütercimin eriat getiren bir peygamber olmas

veya olmamas birdir ve Allah’tan o bilgiyi aktarmas yeterliclir. Bu sa-

yede biz Allah hakknda sadece kendisinin verdii bilgiye göre hüküm

veririz. Çünlcü Allah Teala öyle buyurur:
‘

Allah'tan çekinirseniz, size

furkan verir
36 Furkan sayesinde Allah’a yaraan eylerle size yaraanlar

temyiz eder, her hak sahibine hakkn teslim edersiniz. Binaenaleyh ki-

litler O’nun elinde olduu gibi kilitlerle veya orüarsz açmak da Al-
,

lah’n elindedir. Biz ise onlar kullanarak açabiliriz, fakat onlar bize ait

deiller, Allah’n dindedirler. Allah’n elinde olan, oradan çilemaz.

Çünkü çkabilecei bir yer yoktur. Öyleyse veren de O, alan da O! Ni-

tekim ‘sadaka Rahman’n eline düer.’
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Bilmelisin ki, ilahi vahiy,
,

en yüce/korunmu izzet makamndan

iner ve bu nedenle vahiy iktisap ve kazanma bal deildir. Çünkü bu

makama çalarak ulalamaz. Çalmayla ulalsayd, vahiy makam ‘iz-

zet
5

özelliine sahip olmaz, varlk hikmetinin gerektirdii ekilde ileri

düzenlemek üzere inerdi: Allah’tan bakasnn katndan gelseydi, onda

-varlk hikmetinin tertibiyle çelien- tutarszlk bulurlard. Hâlbuki va-

hiy Allah’tan gelmitir ve bu nedenle son derece düzenli ve bir baka-

snn olamayaca ekilde salamdr. Bu âlemden daha mükemmel bir

âlem olmas mümkün deildir. Çünkü ona yaratlm Allah vermi,

hak ettii mertebesine yerletirmitir. Allah’n valiyi indirdii kimseye

ihsan ettii ilahi güce baknz! Öyle bir vahiydir ki o, ‘daa indirilseydi,

korkudan parçalandn görürdün .'’7 Peygamberler kendilerine vahiy in-

direnin kadrini bilir ve Allah Teala onlar o celali tamalarna imkân

verecek bir kuvvetle nzklandrr. Onlar, Allah Teala hakknda kendile-

rine dönük tecellisine aykr bir söz duyabilirler. Bu söz nedeniyle ‘Ne-

redeyse gökler çatlayacak, yer yarlacak, dalar yklp düecektir!

Rahmân’a çocuk isnadnda bulunmalar yüzünden .’
8
Allah ehli ve pey-

gamberleri, böyle sözleri duyduklar halde kendilerine verilen bilgi gü-

cü nedeniyle dalarn bana gelen hadise onlarda görünmemitir.

Çünkü bilgiden daha güçlü bir ey yoktur. Allah Teala onlara
‘
Allah ço-

cuk edinmek isteseydi
’9

ayetiyle
‘

Bir oyun edinmek isteseydik, katmzdan

edinirdik
’10

ayetinde tecelli etmitir. Allah ehli olan peygamber, nebi ve

veliler, göklerin, yerin ve dalarn Allah’tan örenemediklerini ören-

mi, O’nun hakkndaki bilgi nefislerinde bir güç meydana getirmi, bu

güç sayesinde
‘
Mesih Allah’n oludur,H veya

‘
Ûzeyr Allah'n oludur’ 12

diyenlerin sözlerini duyduklarnda, tahammül gösterebilmi ve sarsl-

mamlardr. Vahiy bu güçten yoksun birine inmi olsayd, kendisine

inen vahyin gücüyle o kii erirdi. Allah’n bir çocuu olduuna inanan

bir insann ne kadar kaim perdelere sahip olduuna baknz! Bu kii

hakikatlere kar ne kadar da kördür! lahi tecellide beni hayrete düü-

rüp gücümü azaltan en önemli ifade meleklerin u sözleriyle (daha

sonra zikredilen Hz. Nuh’un ifadesidir):
‘
Rabbimiz ! her eyi rahmetin ve

bilginle kuattn. Tövbe edenleri ve yoluna uyanlar bala; onlar cehen-

nemin acr azabndan horu.’
13

Allah Teala öyle der: ‘yilik yapanlar aley-

hine yol (sorumluluk) yoktur.’
1 '1 Tövbe edip O’nun yoluna uyana nasip

olan ihsandan daha büyük ihsan olabilir mi? Buna karlk Nuh pey-
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gamber -ki Allah ehlinin kamillerindendir- öyle der: ‘Benim evime

mümin olarak giren kimse için
!’J

Sanki Nuh geride bir ey brakm gi-

bidir: Çünkü sadece mümin için mafiret dilemi, Allah Tcala’nn yo-

luna uymay zikretmemitir. Mümin bazen Allah Teala’nn emrine ve

yasaklarna aykr gelebilir. Allah Teala kendilerine hakszlk yapanlara

‘Allah bütün günahlar balar,16
demitir. Meleklerin bu grubu ilahi

edep makamndayd ve ilahi mertebeyi yaratklarna tercih etmiler, bu

söz onlarn üzerinde hüküm sahibi olmutu. Bu nedenle takdim ve te-

hir yapmlardr. Allah Teala bu duadan önce onlarn öyle dediklerini

bildirmitir:
‘ler eyi rahmetin ve bilginle kuattn '17 Bu ifadede günah-

kârlara mafiret talebinin kokulan bulunur. Onlar ayn zamanda ‘On-

lar günahlardan horu’
1 * duasn ise geride brakmlardr. Bu duann

anlam, günahlarn onlarda bulunmasn engelle demektir ki, böyle ol-

mas, inayetin en yetkin halidir. ‘O gün günahlardan korunan kimse’
19

,

yani takva günü ‘Ona merhamet etmisindir.’
20

Ayette meleklerin ‘her

eyi rahmetinle kuattn’ ifadeleri zikredilmi, onlarn sözleri bu ikisi-

nin arasnda zikredilmitir. Bu durum onlarn ilahi mertebeyi tercih et-

tiklerini gösterir. Hz. Peygamber de kyamet günü ‘yazk yazk’ der.

Allah Teala mafireti her zaman günaha balam ve meleklerin baka

bir grubu hakknda da ‘Yeryüzünde bulunanlar için mafiret dilerler
521

.

buyurmutur. Söz konusu' melekler, mafireti yerli yerine yerletirir-

ken Allah’n kendilerinden
‘

iman edenler için balanma dilerler’
22

ek-

linde aktard dier grubun söylediklerini söylemezler. Böylelikle me-

leklerin merepleri ‘

Her birimizin belli bir makam vardr’
2*

dedikleri

üzere, farkllamtr. Kâmil veli, her makam ve dille Allah’a dua eder-

ken peygamberler kendilerine gelen vahyin snrnda dururlar. Onlarn

says pek çoktur ve bir
;
ksmna, ötekilerine vahycdilmcyen eyler

vahyedilir. Muhammedi peygamber ise, farkllaan Allah’a dua tarzla-

rnn hepsini mertebesiyle kendinde toplar. Öyleyse onun duas, bütün

dillerde yaplan ‘kaytsz ve mutlak clua’ demektir. Çünkü ona bütün

peygamberlere ve onlara indirilenlere iman etmek emredilmitir. Mu-

hammedi veli belli bir vahiy karsnda ancak helal ve haram hükmü

söz konusu olduunda çekimser kalabilir. Muhammedi eriatta hak-

knda susulup hüküm verilmeyen veya terk edilmesi söylenmeyen bir

mesele veya dua söz konusu olunca, böyle bir hüküm önceki vahiyler-
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dc zikredilmise, Muhammedi veli onu yerine getirir; söz konusu vahyi

getiren kimsenin resul olmas veya nebi olmas durumu deitirmez.

Sonra bilmelisin ki, Allah’m kullarna rahmetinin bir yönü, görü

ayrlna dütükleri meselenin hükmünü Allah’a brakmalarnda teza-

hür eder. Zahiri bilgide görü ayrlna düülen ve alimlerin tarttk-

lar hususu inceleriz: Allah’n veya peygamberinin görü ayrlna dü-

enlerden birinin düüncesini temellendiren bir ifadesi varsa, hakikatin

onun görüünde bulunduunu kabul ederiz. Çünkü herhangi bir ko-

nuda tartmaya dütüümüzde -mümin isek- konuyu Allah’a ve pey-

gamberine havale etmemiz emredilmitir. Rabbimzden gelen delile

göre ve basiretle Allah’a çaranlardan isek, o bilgiye göre hüküm veri-

riz. Bu bilgi, iman yolunun dnda söz konusu meseleyi Allah’a havale

etmek demektir. Allah’m verdii hükümden yüz çevirmemiz mümkün
deildir. te ekil bilgisinin ve zahiri bilginin tanm budur. Hakikat

ilmine gelirsek, burada görü ayrlna düen iki kiinin hükmü, Al-

lah’a kalmtr. Baka bir ifadeyle onlann arasmda görü ayrlnn or-

taya çkmas, Allah’a aittir. Çünkü ilahi isimler, özellikle de zt anlaml

isimler görü ayrlnn nedenidir. Bu durumu l
îte 0 Allah’tr, benim

rabbim
’24

gibi ayetler destekler. Çünkü bu isim O’nun isimlerinden

bakas deildir. Allah Teala öyle der: ‘Üter Allah ister Rahmana dua

edin...’
25

Allah Teala ‘Allah ile’ veya ‘Rahman ile
5 dememi, ismi isim-

lendirilenin ayn yapmtr. Baka bir yerdeyse isimlendirilenden baka

yapmtr. ‘te bu benim rabbim'
26

dediinde, bu ifadeyle ‘O’nun hükmü

Allah’a kalmtr’2
' ayetindeki Allah’a iaret etmitir. Burada isim ‘Allah’

sözündeki isimlendirilenin ayn olmasayd ‘Rabbim’ demek doru ol-

mazd. Öyleyse (hakikat ilimleri söz konusu olunca) farkllk, ilahi

isimlerde ortaya çkt gibi Allah’n âlemdeki hükmü de bu farkllkla

ortaya çkar.

O hâlde âlemde ortaya çkan görü ayrlklar- hakknda verilecek

hüküm, onlarn görü ayrlna düenlerin suretinde kendini gösteren

Allah’n hükmü olduudur.
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VASIL .

- . - . I

Amellerin Hak Ettii Ücretler

Ücreder, amellerin özel olarak hak ettii sevap ve. karlklardr ve

amele bir ücret belirlemek, kadime ve hâdise (sonradan var olan) yay-

lan bir hükümdür. Bakas adna çalan herkes, ondan bir karlk al-

may hak eder. Ücretler iki ksma ayrlr: Bir ksm manevi bir ksm
maddi-duyusal ücretlerdir. Bir insan birisini belli bir i karlnda ça-

ltrp o kii iini yaptnda, çalan yapa ile çaltrandan hak elde

eder. îte ücret budur ve i sahibinin bg ücreti çaltrd kimseye

ödemesi ve ulatrmas zorunludur. Ücret ödeyecek kimse, görünüte

birisini çaltrmada serbestken, iin özünde ve bâtnnda zorunludur.

Ücretle çaltrlacak kimse de baz ilerde çalmay kabul etmekte ser-

bestken bir ksmnda mecburdur. Ancak yine de seçim hakk kendisin-

den kalkmaz. Çünkü (çalmay) dilerse kabul edebilir, dilerse etmez.

Öyleyse çaltrlan kii tpk onu çaltran gibi görünürde serbest, iin

özünde mecburdur.

Varlktaki ilk ücretli, mümkünün varla ihtiyacndan ortaya çkan

-ki bu varln mümkündeki amelidir ve mümkünü varl zorunlu

olandan dta izhar etmitir- Vacibu’l-vücûd’dur (varl zorunlu).

Yokluk halindeyken mümkün, varl zorunlu olana ‘dta var olmam

için seni çaltrmak istiyorum
3

demitir. Öyleyse var etme bir i, varlk

i konusu, mevcut iin suretinin ve formunun gözüktüü yerdir.

konusu i yaplmazdan önce yoktur. Bu talebe karlk Hak mümküne

öyle demitir: ‘Bu isteini- yaparsam ve seni dta izhar edersem, senin

üzerinde bir hakkm olacak.’ Bu hak, ücrettir. Ücret verecek olan kim-

senin çaltraca kiiden talebi ise kiralama ve ücredi çaltrmaktr.

sahibi ücreti belirlemede serbesttir. Dilerse yapaca ie verecei ücreti

belirler, dilerse belirlemeyi'çalana brakr. Çaltrlan kimse de belir-

lenen ücreti kabul edip etmemede serbesttir; dilerse yapt ie bir üc-

ret belirler dilerse i sahibinin verecei ücreti reddeder. Çaltrlan

kimse ii gönüllü yapar ve ‘bu ie.karhk ücret talep etmiyorum’ diye-

bilir ve bu onun hakkdr. Fakat yaplan iin bir deerinin olmas orta-

dan kalkmaz. Çünkü amelin kendisi kendi deerini belirler. Çalan kii
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dilerse deeri alr, dilerse almaz, fakat amelin bir ücretinin olmas sa-

bittir.

Bu, çaltran ve çalann gönüllü veya zorunlu olmas hususunda

gidip gelen garip bir meseledir. Her birisi özgürken mecburdur. u
var ki Hak zorunlulukla nitelenmezken mümkün zorunlu olmakla (öz-

gür olmamak) nitelenir. Bununla birlikte Allah’n katnda hükmün de-

imeyeceini ve bilgisinde yaplacak diye takdir edilen bir iin yapl-

mamasnn veya
,
terk edilmesi takdir edilen bir iin yaplmasnn söz

konusu olmayacam biliriz. Zorlama ve cebr bundan baka bir ey
deildir. Ancak burada zorlayan (Hak) zorlanann kendisidir (Hak).

Çünkü Hakk kendi bilgisinden baka bir ey zorlam deildir. O’nun

bilgisi nitelii, nitelii zatdr. Mümkündeki zorlama ve cebr ise kendi-

si deil bakasndan kaynaklanr. Mecbur olduundan baka bir eyi

yapmak istese bile mümkün onu yapamaz. Öyleyse mümkünün kendi-

sine göre muhayyer olan onun zorlanmasdr. Birincideki durum ise

zatna göre mecburiyet, amelin kendisi adna yapld kimse yönün-

den amele göreyse muhayyerliktir.

Mümkün, varl zorunlu olanla u konuda anlamtr: Varl
zorunlu, mümkünü var etmek üzere çalr ve onu var ederse, müm-
künden bir alaca olacaktr. Bu hak, mümkünün O’na ibadet etmesi,

herhangi bir eyi ortak komamas, varlk ihsan etmesine karlk hamd

ü senalarla O’na ükretmesidir. Mümkün bü ücreti kabul etmi, Allah

da kendisini var etmitir. Onu var ettiinde ise bu ie karlk hak ettii

ücreti mümkünden talep etmi, onu gönüllü vc ücretsiz var etmemi

ve mümküne öyle demitir: ‘Bana ibadet et ve bana hamd ct.’ Müm-
kün de (kendisini var etmesine karlk bir ücret ödemek üzere) O’nu

tenzih etmi, bütün yaratklar kendisine ibadet etmi ve ücretini öde-

mitir. Bunun tek istisnas, insanlarn bir ksmdr. Bunlar, kendilerini

var etme ücretini Hakka ödememi, buna karlk (onlar var eden) ‘-

çi’ de hakkm talep etmitir. El-Haken ve el-Adl olan Hak, kendisi

adna iin yapld kimseye daha önceden anlalm I olan borcu öde-

mesini emreder. Kiralamann hükmü ise bütün mümkünlere yaylr.

Çünkü ameller ve iler, zat gerei, ücreti talep eder. Bu nedenle içi-

nin gönüllü çalp ücreti almamas, iin deerini ortadan kaldrmaz.

Söz gelii öyle denilir: ‘Bu iin deeri u kadardr.’ çinin ücretini
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alp almamas durumu deitirmeyecei gibi iin banda ücretini belir-

leyip belirlememesi de durumu deitirmez. Çünkü iin formu, ücretin

deerini saklar. Allah Teala kendisinin de bu haklarn altna. girdiini

bildirmitir. Nasl böyle olmasn ki? Allah, eyay mertebelerinde dü-

zenleyen el-Hakim’dir. Bu haklarn bir ksmn bize bildirinceye kadar

bilemeyiz. Misal olarak ‘Müminlere yardm etmek bizim borcumuzdur
,28

ayetinde belirtilen ‘müminlere yardm etme' (yükümlülüünü) verebi-

liriz. Yardm, özü gerei imann ücretidir, fakat onu müminin varl
gerektirir. Mümin, imann sfat olduu kimsedir. Allal ise vefaldr.

Bunu bilmelisin! Öyleyse iman nedeniyle yardm olmaldr ve yardm

müminde ortaya çkabilir. Müminde iman parçalanmaz. Bunu bilmeli-

sin. man edilen ilerin çoalmas nedeniyle imann kendisinde ksm-
lara ayrlp inanlacak eylerin bir ksmna inanp bir ksmn inkâr eden

kimse, mümin deildir. Öyleyse baarszla urayacak kimse mümin
olmayandr. Çünkü imann hükmü geneldir, özellemez! man bir a-

hsta var olmaynca, Allah’n yardm etmesini bir yükümlülük olarak

ortaya çkartmaz. Binaenaleyh kâfirin görünüte mümine galip gelme-

si, mümine kar kâfire yardm edilmesi demek deildir. Onun kar-

snda olan kimse yüz çevirip yerini terk ettiinde, kâfir onun yerini al-

mtr. Böyle bir ey hasm olduunda yardm olabilir ve hüccet nede-

niyle ötekine galip gelir.

Allah’n kendi üzerine bir hale ve yükümlülük olarak belirledii üc-

rederden birisi, rahmettir. Allah Teala rahmeti kötülük yapp tövbe

eden ve durumunu düzeltenler adna üzerine zorunlu bir ücret yapm-
tr. Bazen gönüllü, kendisi adna deil, bakas adna yaplan bir iin

karln gönüllü olarak ödeyebilir. Misal olarak zulme uram biri-

nin zalimi affederek hakkn ondan istememesini ve barmasn verebi-

liriz. ‘Böyle birinin ücreti Allah’a kalmtr.'
29 Onun ücreti, zulmü nede-

niyle ondan hakkm almayana kalmas gerekir. Allah Teala o ücreti üst-

lenerek, o günahkâra merhamet eder ve onu balar. Artk mazlumun

talep edecei bir hakk kalmaz. Amel özü gerei bir ücreti gerektirir ve

bu ücret çalana döner. Peygamberlik görevlerinin yerine getirilmesi

onu yapann bir iidir, çünkü gönderen, peygamberi tebliini ulatr-

mak üzere çaltrmtr. Öyleyse peygamberin (elçi) ücretini onu gön-

deren ödemelidir. Gönderildii timseler onu görevlendirmenitir ki,

ikreti onlar ödesin! Bu nedenle peygamberler, Allah’n emriyle, insan-
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lara gerçei öyle bildirmilerdir:
cDe ki, sizden ücret istemiyorum, üc-

retimi Allah ödeyecektir.’ Onlar, peygamberlik ücretinin kendilerini

gönderen Hakka kaldn söylemi, bunu ise Allah Teala’nn emriyle

bildirmilerdir. Çünkü Allah her peygambere öyle demitir: ‘De ki,

ben buna kar sizden ücret istemiyorum .’
30

Allah Teala, Hz. Peygamber’e baka bir peygambere tahsis edil-

meyen bir üstünlük vermi, onun bu üstünlüü ümmetine dönmü,

hükmü ise ücretinin Allah’a kalmas hususunda önceki peygamberlerin

hükmüne dönmütür. Allah Teala ona peygamberliine karlk olan

ücretinin (bir ksmm) ümmetinden almasn emretmitir. Bu ücret,

yaknln gereini yerine getirmektir. Allah Teala ona ümmetine öyle

demesini emreder: c

Sizden bir ücret istemiyorum ’
31

Yani size getirdiim

eyi tebli ederken ücret istemiyorum.
‘

Sadece yaknlar hakknda sevgi

istiyorum
.'’32 Allah’n Hz. Peygamberin ümmetine vacip kld tebli

ücretini ödemek bir borç olmu, bu borca karlk Peygamberin akra-

basn ve Ehl-i beyt’i sevmeleri vacip olmutur. Hz. Peygamber bunu

‘meveddet* kelimesiyle zikretti. Meveddet sevgide sebat demektir. Al-

lah Teala bu ayrcal ona tahsis etmi fakat Allah üzerinde bir ücreti-

nin kaldn veya kalmadn söylememi, onu mutlu edecek eyleri

bildirmekle sürekli yeni nimeder vermitir. Ardndan ümmetine, üm-

metine söylemi olduu hususu söylemesini emretmitir: ‘De ki, sizden

bir ücret istemiyorum, benim ücretim Allah’a aittir
’33

demitir.

Burada Allah Teala, yaknlarna sevgi göstermekle ilgili ücreti

ümmetinden düürmemi, sadece belirlendikten sonra bu ücreti onlara

döndürmütür. Hz. Peygamberin hak ettii bu ücret, onlara dönerken

sevginin fazileti de sevenlere döner. Hiç kimse Allah’m peygamberinin

akrabalarn sevenlere verilecek ücreti bilemez, onu sadece Allah bilebi-

lir. Fakat ‘ehl-i kurba’ onlardandr. Bu nedenle (manevi yaknlk anla-

mndaki) ‘kurba’ kelimesi getirilmi, (kan ba anlamndaki) ‘karabe’

kelimesi zikredilmemitir. Çünkü nesep yaknlnda Akl ile Hz. Ali

arasnda fark yoktur: Her lcisi de nesep bakmndan peygamberin am-

caoludur. Hz. Ali hem nesep ban hem manevi yaknl kendinde

birletirdi. Biz de Hz. Peygamber’in akrabas içinden manevi akrabala-

rn, yani kendisine iman edenleri sevdik. Bu nedenle Kuran’n diliyle

indii bir Arap olan Hz. Ömer, nesep akrabalyla manevi akrabal
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ayrt etmitir. Arapçada nesep ba ile manevi ba arasnda ayrm bu-

lunmasayd, bu iki yaknl ayrt etmezdi. Bu ayrma Kuran’da gani-

meder hakkndaki u ifadede rastlanabilir.
cOnun bete biri Allah’n, pey-

gamberin ve yaknlanmndr (zi’l-kurba).'
34

Kastedilenler mümin yakn-

lardr ve bu nedenle ayette ‘karabe’ kelimesi deil, ‘kurba’ kelimesi kul-

lanlmtr. Nesep bayla akraba olanlar iman yaknlna sahip deil-

lerse, onlarn ganimette haklan olmad gibi mirasta da paylar yok-

tur. Hz. Peygamber’in Mekke’ye girerken söyledii 'Akil bize ev b-

rakmamtr’ sözünde bu husus belirtilir. Çünkü Akl, Hz. Ali’den

farkl olarak, babasna varis olmutu. Bunun nedeni Ali’nin mümin,

Akîl’in kâfir olmasyd. Allah Teala öyle der:
‘
Allah’a ve ahiret gününe

iman eden bir toplumun Allah’n ve peygamberin snrlarn aanlara sevgi

duyduunu görmezsin. Onlar babalar veya kardeleri çocuklar veya akra-

balar bile olsa böykdir.’
35

Hz. Peygamberin bizden istedii ‘akrabalk

sevgisi’ ile nesep ba kastedilmi olsayd, Allah Teala u ayette bunu

olumsuzlamazd: 'Onlar Allah'a ve peygamberine taknlk yapanlara sev-

gi duyarlar.'
36

Onlar akrabalar bile olsa onlar sevmezler. Buradan ak-

rabalk sevgisinin iman eden akrabalarla ilgili olduunu anladk ve on-

lar Allah’a yakn kimselerdir.

Böylelikle Hz. Peygamber, Allah’n ümmetine yükledii akrabalar

sevmek göreviyle dier peygamberlerden ayrlrken ümmeti de bu ko-

nudaki üstünlükleriyle dier ümmetlerden ayrlr. Çünkü üstünlük faz-

lalk demektir ve bu fazlalk sayesinde onlar,
c

insanlar için çkartlan en

hayrl .ümmet'
37

olmutur. Kastedilen Hz. Peygamberin ümmetidir.

Bununla birlikte bütün ümmetler iyilii emreder ve kötülükten al ko-

yar, Allah’a iman ederler. Hâlbuki Hz. Peygamberin ümmetine baka

ümmetlere tahsis edilmemi özellikler verilmitir. Onlar, kendilerine

tahsis edilen ve dier ümmetlerin yerine getirmedii amellere karlk

verilen ücretleri alarak, kyamet günü dier ümmetlerden ayrlr, üs-

tünlükleri ortaya çkar. O halde ücreder, Hak ile yaratklar arasnda gi-

der gelir: Yaratklar kendileri adna yapt ilere karlk Hakka borç-

lanrken yaratklar hem kendisi hem de Hakkn (rzasn gözeterek)

birbirleri için yaptklar iler nedeniyle Allah’tan ücret alr. Bu ksma

misal olarak, insanlar balamay verebiliriz. Bunun yan sra yaratk-

lar, Hakkn belirlemesi ve bu konudaki hükmüne göre, birbirlerinden

ücret alrlar.
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in esas udur: Ücretler Hak ile Hak arasnda gider gelir, yara-

tklarn bu ite bir pay yoktur. Fakat ücretlerin ortaya çkmasnn vesi-

lesi onlardr. Onlar var olmasayd, ücretle çaltrmann veya ücretin

varl olmazd ve ite bu nedenle ücret, uygun bir karlktr. Çünkü

ücretli çaltran Hak olduu gibi çaltrlan da Haktr. Ameli yaratan-

dan baka amel yapan yoktur, o da Haktr. Yaratlm olan bir i ve

amel olduu gibi amel de onda ortaya çkar. Bunun için mücadele et-

mi, kendisini bu ie dahil etmitir. Hak ise, bu mücadelede onu onay-

lam ve kabul etmitir. Yaratklarn bir ksm bunu bilirken, bir ksm
bunu bilmez.

Bu menzil hakknda konuursak, özelikle de ücretleri ve sahipleri-

nin belirlenmesinden söz edersek söz uzar. imdi menzilin içerdii

ilimleri zikredelim. Bunlardan birisi, Hak olmakszn, yaratklarn üc-

retlerinin bilgisidir. Kavumann kime olaca, ayrlmann kimden ola-

ca, kavuma ve ayrlmann kimde gerçekleecei bu menzilden öre-

nilir. Bu, bütün var olanlar ve var olmayanlar içeren bir bilgidir.

Çünkü snrl varlk, yokluk halinden ayrlp varlk haline bitiir; söz

konusu ayrlma ve bitime, tercihle gerçekleir, Mudak varlk ise bir

tercih olmakszn zatyla ayrr. Bunu bilen, nerede olduunu, kimden

ayrldn ve kime bititiini bilir. Anlamlarda münasebedere bal

tebih, bu menzilden örenilir. Vaktin belirlenmesindeki tertip bu

menzilden örenilir ki, kaza ve kader bilgisi, bununla ilgilidir. Sahip

olmak ve sahip yaplmak, bu menzilden örenilir. Asl sahibin hük-

müyle gerçekletiinde, sahip yapmann hükmüyle onun hükmü bir

midir, farkl mdr?

Rükünler âleminin dier felekler âleminden ayrmasn salayan

özellik bu menzilden örenilir. Rükünler âlemi bakalamay niçin ka-

bul eder? Rükünlerin surederi, snma ve younlamayla birbirlerine

dönüerek ortadan kalktklar gibi kendi surederinin de varlklar niçin

ortadan kalkar? Felekler âlemi ise böyle deildir. Onlarn bakalamas

rükünler âlemi için kendilerinde zuhur ettikleri surederde ortaya çk-

malarndan ibarettir. Bu bakalama, doann aasnda ortaya çkan

surederde gerçekle ir
?
doann üzerindeki âlemde meydana gelmez ve

ilahi tecellide ortaya çkar. Hükmü ise, msuri bakalamayla, surederi-

nin varhklcjnda ve surederinde ortaya çkar, hatta surederide deil
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(varlklarnda sadece)! Bütün bunlar, iin kendiliinde bakalamasyla

m ilgilidir, yoksa düüncede mi gerçekleir?

Kartlar bu menzilden örenilir. Bir kart bilmek onun kartn
bilmeye mi baldr, yoksa her biri -dierine bal olmadan- kartnn
bilgisinden bamsz olarak müstakil bilgiye mi sahiptir? Bu, ancak ha-

kikatin bir olduunu kabul etmeyenlerin görüünde mümkün olabilir.

Doann Mele-i a’la ve onun mekânndaki etkisi bu menzilden öreni-

lir. Mcle-i a’la’nu halleri, bu menzilden örenilir. Birleyenlerin vc or-

tak koanlarm ilahi korumada bir araya gelmesi, bu menzilden öreni-

lir. Acaba bu, kendileri bilmedii halde, yaratklara özen göstermeyle

mi ilgilidir, yoksa iin böylece inayetten meydana gelmesi hakkndaki

hakikatlerin verisi midir? Bize göre bu durum, ilahi inayede ilgilidir ve

o, bu konudaki açk ifadeyle deil, ima yoluyla gerçekleen ilahi bildi-

rimle örenilir. Çünkü bu mesele, genele açklanamayan srlarn il-

mindendir. Bu srrn bir ehli vardr ve onu bilen insann bilgiyi ehline

açklamas gerekir. Bilgi ehline verilmezse, hiç kukusuz, iki tarafa da

hakszlk yaplr; hem bilgiye ve hem ehline.

Hükümleri ibarelerde ortaya çkan edaüarn mertebeleri, bu men-

zilden örenilir. Bu bilgi bir anlama ait olan harflerin bilgisidir. Bu

balamda onlarn bir ksm bileik, bir ksm öyle deildir. Zalimlerin

taksimi bu menzilden örenilir: Onlardan kime yardm edilir, kime

yardm dilmez? Zulüm neye racidir? Acaba onun varl karanlktan

mdr (zulüm ve karanlk anlam ilikisi), yoksa nurdan m var olur?

Hakkn eyann ayn olmas ve buna ramen bilinmeyiinin sebebi bu

menzilden örenilir. Hayat ve hayat verme arasndaki fark, bu menzil-

den örendir. Hayat verme gerçekletiinde, neyle gerçekleir? Kadim

hayada m, yoksa dirilerde hayat verme eklinde ortaya çkan hadis bir

hayat m vardr? Kimden dönüldüü, kime dönüldüü, neye itimat

edildii vc kime dayanld, bu menzilden örenilir.

Allah’n âlemi neyle yaratt bu menzilden örenilir. Acaba onu

bir eyde mi yaratt, yoksa yoklukta m yaratt? Bu durumda yaratlm

olanlar, kendi eyliklerinden ibarettir. Hakkn yaratklarla varlkta or-

takl vc ortak olduklar bütün eyler, bu menzilden örenilir. Acaba

söz ko*usu olan makul bir ortaklk mdr, yoksa sözde ortaklk mdr?
A

/Meme yerletirilen yasalar bu menzilden örenilir. Onlar birletiren
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bir mertebe var mdr, yoksa her yasann bir mertebesi mi vardr? Yok-

sa iki mertebe mi onlar birletirir? Böylelikle bir yasa hikmete ve die-

ri ise türleri çok olsa bile ilahi-nebevi hükme nispet edilir.

Baz yaratklara tahsis edilen ilahi ihtisas neyle ilgilidir ve neye gö-

re gerçekleir? nayede mi, hak edile mi gerçekleir? Bu, Allah ehlinin

genel ve özel nezdinde açklamaktan saknd bir bilgidir. Bu bilgi,

darb- meselle ve kyasla ulalmayacak bir zevk bilgisidir. Vasl ve fasl

kelimesi, bu menzilden örenilir. Acaba o tek kelime midir, iki kelime

midir? Kitap ehlinin derecelenmesi bu menzilden örenilir. Acaba bu

derecelenme kitaplarn faziletiyle mi ilgilidir, baka bir eyle mi? ndi-

rilen kitaplar birbirlerine kar üstünlüe sahip midir deil midir?

Çünkü Allah Teala bizzat Kvran’n sureleri ve ayetleri arasna bir dere-

celenme yerletirmitir. Bir sureye on kez Kran’a denk gelecek bir

özellik vermiken, baka bir sure hüküm halamndan Kuran’n yars-

na, baka bir sure üçte birine, dörtte birine denk gelir; bir ayet dier

ayetlere efendi yaplm, bir ayet Kuran’da insan bedenindeki kalbin

yerini almtr.. Bunun yan sra Kuran, icaz özelliiyle dier kitaplar-

dan farkllar.

Kuran sureleri arasndaki kardelik, bu menzilden örenilir. Hz.

Peygamber ‘Beni Hud suresi ve kardeleri kocaltt’ demi, surelerin

arasna kardelik yerletirmitir. Her dinin bulunduu hal üzere ve her

mezhebin kendi mezhebi üzerinde onaylanmas bu menzilden öreni-

lir. Onlardan her birine hakkn vermek için ne yapmak gerekir? Ce-

maatten ayrlann hükmü nedir, bu menzilden örenilir. Allah Teala

katndan indirilen ve maddi ve maneji suretlerine göe âleme yerleti-

rilen farkl kitaplar arasndaki kardelik, bu menzilden örenilir. Mane-

vi olanlara örnek olarak, varlk burhanlar, cedeli ve hatabi delilleri ve-

rebiliriz. Duyulur terazilerin farkll ise duyuda görülür. Acele edilen

yerler ile ar hareket edilen yerler, bu menzilden örenilir. Latifin gü-

cü, kesif olann zayfl, bu menzilden örendir. Gücün tasarruf edene

ait olduu, zayfln tasarruf edilene ait olduu, bu menzilden öreni-

lir. Eksiklik gerektiren eyde fazlal gerektiren ey ve bu ikisinin ara-

sndaki fazlalk, bu menzilden örenilir.

Hakimin -kendisini engelleyen bir kuku nedeniyle- hükme konu

olan kimsede hükmünü uygulamay ertelemesi bu menzilden örenilir.
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Hakim bu esnada kesin kanaate ulancaya veya kesin (kanaatin olu-

mad konularda zann güçlenene kadar hükmünü bekletir. Çünkü

dünyada kâfirin ölüm esnasnda mümin olmas mümkündür. Ölümden

önce kâfirlii nedeniyle hüküm aceleyle verilirse, hüküm veren bulun-

duu yerde kukuya hakkn vermemi olur. Amellerden ilaveyi kabul

edenler ile ermeyenler, bu menzüden örenilir; ya da eksiklii kabul

etmeyenler bu menzilden örenilir. Bunlar eriadarda ‘
iyilik yapana on

kat iyilik vardr''
38

ayetinde belirtilir. yiliin karl on kattr. ‘Kötülük

yapan ise misliyle cezalandrlr
’39

Kelimenin nüfuzu bu menzilden örenilir. Acaba o özü gerei mi

nüfuz eder, yoksa etmez mi? Kelime yara anlamndaki ‘kelem’ kelime-

sinden türetilmitir. Baka -bir ifadeyle kelime yaralayann yaralananda-

ki etkisidir. Her kelimenin duyanda bir etkisi vardr. En az konuann

sözünün suretinin duyulmasdr ve bundan o sözün tad anlamlara

doru yükselir. Âlemde taknln (bay) asl bu menzilden örenilir,

Acaba bay, yani taknlk, (talep anlamna gelen) ‘bea-yebî’ kelime-

sinden mi türetilmitir? Bu durumda taknlk, Allah’n knad bir e-

yi talep snrl bir taknlk olur. Talebin bir ksm knanrken bir ksm
övülür. Bu taknln ilac nedir? Vaktin hükmü nedeniyle yayma vc

dürme, bu menzilden örenilir. Delil ve ayetler bu menzilden öreni-

lir. Onlarn delil ve ayet olmas kendilerinden mi kaynaklanr, öyle ka-

bul edilmelerinden mi kaynaklanr? Meiyet neyle ilgilidir? Sonradan

olanlar Hakta bulunmaz. Hadiseler acaba kendiliinden mi iner, yoksa

ceza olarak m iner? Duraanlk ile hareket ve bu ikisinin hükmünün

kendisinde ortaya çkaca mertebeler, bu menzilden örenilir. Allah'n

dünyada kullarna verdii bilgi, mertebeler ve onn dndaki eyler,

bu menzüden örenilir. Acaba bunlar dünyadan m, ahiretten midir?

Allah’n emirlerinin eklen yerine getirilmesi durumunda, duann

kabul edilmesi bu menzilden örenilir. Acaba bu amellerin eklen ya-

plmasyla ortaya çkan suret fayda verir mi, verirse nerede verir? Yoksa

bu suretin hayat bulmasn salayan bir ruh liflenmesiyle mi -ki bu

bâtnn ruhudur- fayda verir? Genel olarak suretlerin bilgisi bu bilgiyle

ilgilidir. Acaba onlarn zahiri ve bâtn var mdr? Ya da onlardan bâtn

olmayan bir zahir var mdr? Bütün canllar kendücrini korumaya sevk

eden sebep nedir? Eziyeti kendinden uzaklatrma mdr, yoksa bir ce-
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zam veya intikam talebi mi, yoksa bir ksm böyle, bir ksm öyle mi-

dir? Güzel ve çirkin bulmak, bu menzilden örenilir. Acaba bu durum

güzel ve çirkinin zatna dönen bir ey midir, yoksa arz bir durumdan

m kaynaklanr? Sevilen ve sevilmeyen nitelikler, bu menzilden öreni-

lir. Kendilerinden ortaya çkan kimsede güçlüün ortadan kalkmas, bu

menzilden örenilir. Doann zuhurunu talep ettii eyi engelleyen se-

bepler, bu menzilden örenilir. nce ve gizli bir bakla idrak edilebilen

hususlar bu menzilden örenilir, ikamet ve hallerde yer deitirme, bu

menzilden örenilir. Acaba haller yer deitirir de kul mu sabit kalr?

Yoksa kul hallerde yer deitirir de, haller mi sabit kalr? Bu, kefe

bal garip bilgilerdendir. Haktan inkâr edilen hususlarla inkâr edilme-

yenler bu menzilden örenilir. Hakkn batlla ilgili onaylad hususlar

ile onaylamadklar bu menzilden örendir. Yok olucu batl ile yok ol-

may kabul etmeyen batl bu menzilden örenilir. Netice veren bilgiy-

le, öncüller bulunduu halde netice vermeyen bilgi bu menzilden ö-
renilir. Öncüller ne zaman netice verir?

Zahiri yaratln perde olmas bu menzilden örenilir? Bu yarat-

lta beer (temas, dorudan) denilen nedir? Acaba bu yaratln zahiri

için olduu kadar batm için de bir dorudanlk var mdr yok mudur?

Allah Teala ile kullan arasndaki perde, bu menzilden örenilir. Hadis

ile kadim kelam, bu menzilden örenilir. Acaba bunlar neyle ilgilidir?

Hükümleri farkl mdr, bir midir? Nurlar ve mertebeleri, yüzün tecel-

lileri, bu menzilden örenilir. Niçin yüz tekil iken tecelliler çoul kul-

lanlmtr? lahi yollar arasndaki fark bu menzilden örenilir. Mebde

ve mcad, bu menzilden örenilir.

‘Allah Teala hakk söyler ve doru yola ulatrr .

340
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ÜÇ YÜZ KIRK ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Mülk Hamdinin Mertebesinden Vahyin Tafsili Hak-

knda ki Srrn Menzilinin Bilinmesi

Allah tafsil etmi ayetlerini

leri derinden anlayan aklllara

Arnm kalpler için hikmetle ortaya koydu

Hidayet yolundan baka yola uymayan kalplere

Her daim konuan konutu

Sevinçle ve neeyle bize duyurmak için

Akllarmz hayrete düürdü konumas

Hidayet nurunu getirdi de doru yola uyduk

Nurlar zuhur ederken görülür

Balangç ve son ona ait

Allah Teala sana yardm etsin, bilmelisin ki, el-Müdebbir ve el-

Mufassl isimleri, menzile girene tadklar ve içerdikleri bütün bilgile-

ri veren bu menzilin k bakamdir. Verdikleri ilimler var olanlarn ta-

lep ettii ilimler olduu kadar Allah Teala ile ilgili bilgilerdir. el-

Müdebbir isminin varlklarda ve ilerdeki hükmü, onlar ccm’ ve uhûd
mertebesine yerletirmek ve hak ettiklerini kendilerine vermektir. Bu

N

hüküm, varlklar dta var olmazdan öncedir vc bu mertebede onlar

sadece Allah için vardrlar. el-Müdebbir onlar zikrettiimiz ekilde

yerletirince, mertebelere özgü olan el-Mufassl ismi onlar alr vc her

varl ve eyi mertebe vc menziline indirir. Bu yönüyle el-Mfassl,

hükümdarn huzurundaki meclis amirine benzer.

Allah Teala iki rahmet belirlemitir ki, bunlar O’nun yaratt ilk

eydir: Birincisi basit, dieri bileiktir. Allah Teala basit rahmetiyle ya-

ratt basiüere merhamet ederken bileik rahmetiyle yaratt bütün

bileiklere merhamet eder. Bileik rahmeti için üç menzil belirlemitir,

çünkü bileik, iki ç ve bir ortaya sahiptir. Orta, iki uç arasnda bir

berzahtr ve bu sayede iki uç ayrr.
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Allah Teala merhamet ettii bileiklere bu menzillerden bileik

rahmetle merhamet eder. Birinci bileik rahmet ile cisimlerin parçala-

rn birbirine ekler. Bu sayede onlar, dta sureder olarak gözükür.

kinci mertebeden olan bileik rahmede de manalar, nitelikleri, huylar

vc natk nefs ile duyusal güçleri tayan hayvani nefisteki bilgileri terkip

eder. Üçüncü bileik rahmet ile natk nefisleri cisimleri yönetmek üzere

onlara ekler. Bu, ruh ve cismin terkibi demektir ki, ölüm bu terkibi

datr. El-Müdebbir, Allah’a izafe edilen ruhtan olan ‘ilahi üfleme’nin

yönelmesiyle söz konusu nefisleri bedenlerinden çkartmtr, el-

Mlidebbir onlar kendisinden meydana geldikleri cisimle birlikte terkip

eder ve bu, bir ihtiyari terkiptir; hak edi terkibi olsayd, ölümle ruh

ayrlmazd Allah Teala onun baka berzahî bir bedeni yönetmesini

salam, öteki bedeni topraa katmtr. Sonra baka bir yaratlta

onu ahirette terkip eder. Binekler farkllatna göre, buradan unu

anladk: Belli bir cisim -ki o kendisinden doan natk nefsin annesi gi-

bidir- nefs tarafndan ‘halt edi’ yoluyla yönetilmez. Çünkü ölümden

sonra da baka (berzahî bir) bedeni yönetebilir. Kendisini douran

bedenin nefs üzerindeki hakk, bedeni yönetirken organlarn Allah’a

itaatte ve âri’nin diliyle belirledii yer ve hallerde kullanmasn sala-

maktr. Bedenin nefs üzerindeki bu haltk, annelik halkndan kaynak-

lanr.

Nefislerin bir ksm iyi ‘çocuktur’ ve ebeveyninin sözünü dinler,

onlara itaat eder. Allah’ raz etmek ebeveyni raz etmekten geçeri Al-

lah Teala öyle der: ‘Bana ükret diye...'
41

Kastedilen, özel yöndür, ‘ve

anne bakana ükret...’
42 Bu ise sebeplilik yolunu dikkate almak demek-

tir. Nefislerin bir ksm asidir; bunlar söz dinlemez ve itaat etmezler.

Beden nefse sürekli iyilik yapmasn emreder ve bu nedenle kyamet

günü insann derileri ve dier organlar nefsin aleyhine ahitlik eder.

Çünkü bu ‘çocuk (nefs)’ onlar zorlam ve arzusuna göre yönlendir-

mitir, Allah Teala bileik rahmeti belli parçalara taksim etmi, ondan

alt yüz prsrçay Cebrail’e vermitir. Cennetliklere bunlar vastasyla

merhamet eder. Ona on dokuz parça daha vermitir. Bunlarla cehen-

nemliklere -ki onlar atein ehlidir- merhamet ederek saylar on dokuz

olan azap meleklerini (onlardan) uzaklatrr. Allah Teala öyle der:

'Onun üzerinde on dofyz (melek) vardr.’
42

Allah’n yaratt yüz rahmete

gelirsek, bu rahmetlerden birisini dünyada yaratmtr ki onun vasta-
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syla Allah Teala kâfir veya mümin günahkar veya itaatkar kullarn

rzkiandrr. Dünyadaki bütün hayvanlarn evlatlarna merhamet et-

mesinin kayna bu rahmet olduu gibi insanlar da bu rahmet sayesin-

de birbirlerine merhamet eder, ve sevgi gösterir. Allah Teala
‘

Müminler

birbirlerinin dostudur, zalimler de birbirlerinin dostudur
544

buyurur. Mü-

nafklar da birbirlerinin dostudur. Bütün bunlar, söz konusu rahmetin

.

(yüz rahmetten birisi) meyvesidir. Kyamette bu rahmet, Allah Teala

katnda saklanm dier doksan dokuz rahmete eklenir. Allah zamansal

bir sralama ve derecelenmeyle, kullarna merhamet eder. Bu geciktir-

meyle efaatçilerin mertebeleri ile Allah’n onlara dönük inayeti ve ba-

kalarndan olan üstünlükleri ortaya çkar. Cehennemde sadece cehen-

nemin ehli olanlar kalp -ki onlar cehennemden çkmayacaklar kesin-

lemi kimselerdir- on dokuz azap melei cehennemliklere azap etmeyi

dilediinde, bileik rahmetten on dokuz melek bedenlenerek azap me-

lekleriyle azap ehli arasna girer ve onlarn önünde durarak her eyi ku-

atm rahmeti onlara ulatrr. Çünkü azap meleklerini de, tpk dier

eyler gibi, rahmet kuatmtr ve onlar kuatan rahmet, kendilerini

bileik rahmete kar koymaktan engeller. Balangçta onlar destekle-

yen ey, yaratlmlarn kendisini kzdrmasndan kaynaklanan Allah

Teala’nn öfkesiydi. Yarglama meclisi sona erip de Hak cehenneme gi-

receklere cehenneme girme emrini verir -ki oras atetir. Allah Teala

‘Cehennemi kâfirler için snak (lasîr) yaptk*
5
buyurur. Yani oras bir

hapishanedir, çünkü (ayn kelimeden türetilen) mahsur, tasarruf etmesi

engellenmi ve alkonmu kimsedir. Cennetlikler engellenmi deildir,

çünkü onlar, cennette diledikleri yerlere yerleir. Cehennem ehli ise

böyle deildir. Bu Allah’n kullarna dönük gizli-ilahi merhametidir.

Allah Teala onlara cehennemin diledii yerine yerleme imkân versey-

di, hissettikleri azaptan kaçmak üzere yerleebilecekleri bir yer bula-

mazlard. O, kendisinde rahat bulacaklar bîr yer bulma umududur.

Azap vaktindeyse cehennemde bir rahadk yoktur ve cehennemde tat-

madklar bir azap kalmaz. Yaadklar azap yenilenecek azaptan eh-

vendir. Ayn ey nimet için geçerlidir. Bu nedenle Allah azab (güçlü

bir ekilde) tatsnlar diye atete pien derilerini yeniler. Böylelikle azab

tattklar süre miktar, derileri piinceye kadar kendilerine elik etmeyi

sürdürür. Derileri deiince yeni bir azap ortaya çkar. Cehennemde

diledikleri bir mekâna yerleebilsekrdi, derileri piinceye kadar bir yer-
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de karar klamazlard. Aksine vardklar her yerde piinceye kadar yeni

bir azap görür, bu yer deitirme onlarn azabn daha da iddetlendi-

rirdi. Buna karlk Allah Teala farknda olmadklar yönden onlar al-

datt gibi farknda olmadklar yönden kendilerine merhamet etmi-

tir.

Bu rahmetlerin says yedi yüz on dokuzdur. Bunlardan yüz tanesi

Allah’n elindedir ki bu ksmda Allah’n yaratklarndan herhangi birisi

tasarrufta bulunamaz. Allah Teala onu kendisine tahsis etmi, onunla

vastalarn ortadan kalkmasyla, kullarna merhamet eder. Daha doru-

su bilhassa rahmet edilene dönük bir rahmeti vardr. Bu rahmet, say-

lan doksan dokuz ilahi ismin saysmca, tek rahmettir. Allah’m elindeki

yüz isimden her birisine ait bir rahmet vardr ve herhangi bir yaratn

ona dair bilgisi yoktur. Yüzü tamamlayan ise, ‘her eyi kuatan rahmet’

diye Allah’a izafe edilen rahmettir. Allah bu yüz rahmet vastasyla

cennet derecelerine bakar ki bunlar yüz derecedir. Bunun yan sra

azabn hak edilme süresi tamamlandktan sonra cehennem derekelerine

de bu rahmetle bakar. Oras da cennet derecelerinin mukabilinde yüz

derekedir. Bu geni rahmetten on dokuz rahmet yardm alr. Bunlar,

cehennemde azap meleklerine kar koyan rahmetlerdir. Gerçekte o

melekleri de rahmet kuatmtr ve bu nedenle içlerinde cehennemlik-

lere kar merhamet hlrlar. Çiinkii onlar, Allah’m kendilerini dü-

manlarndan intikam almaya sevk eden gazap suretinden baka bir su-

rette tecelli ettiini görür. Bu yeni tecelliyi görünce cehennemlikler -ki

onlar oradan çkmayacak kimselerdir- hakknda Allah Teala nezdinde

efaatçi olurlar ve daha önce aleyhlerindeyken bu kez onlara destek

olurlar. Allah Teala da meleklerin cehennemlikler -ki onlarn cehenne-

mi dolduracaklar ilahi hüküm tarafndan takdir edilmiti- hakkmdaki

efaatlerini kabul eder. Sonuçta onlar hakknda hüküm, her eyi kua-

tan rahmete ait olur. Bu rahmet, bileik rahmetten ibaret olan on do-

kuz rahmetin de sahibidir.

Allah Teala cehennemdekilere ateten haz alan (öfkeli) ile souk-

tan haz alann nimetini verir; birincinin nimeti atein dierinin nimeti

zemheririn varlna baldr. Bu sayede cehennem, kendi suretinde,

souk ve scak bir halde kalrken ehli scaklk ve souklukla nimetlenir.

Cehennem ehli bu nedenle birbirlerini ziyaret etmez, fakat her tabaka
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kendi tabakasn ziyaret edebilir. Yani scakta olanlar birbirlerini ziya-

ret ederken soukta olanlar da birbirlerini ziyaret eder; fakat souktaki

scaktakini veya scaktaki souktakini ziyaret etmez. Buna mukabil

cennet ehlinin hepsi birbirini ziyaret edebilir. Çünkü onlar, nimeti ka-

bulde tek nitelie sahiptir. Onlar burada, yani kötülük diyarnda tevhit

ehliydi; bilgi veya iman tevhidine irk katmamlard. Atein ehli olan

kimseler ise irk ehli olduklar için birlik niteliine sahip deildi. Bu

nedenle onlar -bir snrlama olmakszn- genel olarak nimette bir araya

getirecek bir birlik nitelikleri yoktur. Öyleyse onlar cehennemde iki

grup iken cennetlikler tek gruptur. Her ortak, kendi grubuyla kalr.

Cehennemlikler ikicilerdir (senevi) ve orada onlardan bakas yoktur!

Onlar, ate ehlidir ve orada kalcdrlar.

Teslis cllinc gelirsek, onlar adna kurtulu umut edilir! Bunun ne-

deni, teslisteki tekliktir (ferdiyet), çünkü ferdiyet bir’in niteliklerinden

biridir. Onlar, terkip tevhidiyle birleyenlerdir (muvahhit). Bu nedenle

mürekkep, yani bileik rahmetin onlar kuatmas umulur ve bu neden-

le onlara ‘kâfir’ denilmitir. Çünkü onlar ikiyi üç ile örtmü, iki, bir ile

üç arasmda berzah haline gelmitir. Umulur ki teslis ehli, birlik (vah-

daniyet) mertebesinde deil, ferdaniyet mertebesinde birleyen muvah-

hitlcre katlr. Manevi keifte kendilerini böyle gördük. Biz teslis ehliy-

le tevhit ehlini ferdaniyet mertebesinde ayrt edebilmitik. Teslis dili-

nin vahdaniyet mertebesinde bir gölgesini görmemiken ferdiyet mer-

tebesinde varlklarn gördüm. Birleyenlerin varlklarn ise hem vah-

daniyet ve hem ferdaniyet mertebesinde gördüm ve iki grup arasndaki

fark anladm. Teslis ehline ilave edenlere gelirsek, Allah’a hamd olsun

onlarn her birisi cehennemden kurtulacaklardr. Onlar cennette

ninetlcnccektir ve orada diledikleri yere yerleecektir. Dünya hayatn-

da da ilahi isimlerin mertebelerinden dilediklerine yerlemilerdir. Bu

durum, onlar adna eriat tarafndan belirlenmi bir haktr. Nitekim

onlar, abdest aldklarnda sekiz cennet kapsndan dilediklerinden bi-

rinden içeri girerler.

Bunu örendikten sonra bilmelisin ki: Bu bileik rahmet, bütün

varlklar içerir. Söz konusu rahmet genel rahmetle -ki her eyi kuatan

rahmettir o- özel rahmetten bileiktir. Özel rahmet Allah’n kendisine

seçtii ve ayrd peygamber, nebi ve velilere (tahsis ederek) onlar ay-
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rcalki hale getirdii rahmettir. Bu bileik rahmetle Allah Teala kitap-

lar tekil eder, her kitab sure ve ayet olarak indirir. Ayetlerin bir ks-

m, bakidir, Bu ksma misal olarak Kuran’ veya icaz özelliiyle ortaya

çkan ayetleri (mucize) verebiliriz. Bir ksm ise baki deildir ve bu

ksmn hükmü kendisini getirenle snrldr (keramet ve mucize). Bu

ksmdaki ayet ve (keramet) baka peygambere olduu gibi onu geti-

ren peygambere de delildir. Çünkü Allah Teala ayetleri her peygambe-

rin (ve velinin) iddiasnn doruluuna alamet yapmtr. Söz konusu

kimsenin iddias Allah’a yaknlktr veya Rabbine itaat etmesinin izleri

üzerinde gözüktüü için hal diliyle bunu söyleyerek iddiasn dille söy-

lemez; veya onu dille söyleyerek, iddiada bulunur. Bu durum (veliler

için) ancak gaflet halinde olabilir. Çünkü onlar, yani veliler, kerametle-

rini gizlemek zorundadr. Baka bir ifadeyle kerametler veliler hakkn-

da mensuh, nebiler ve resuller hakknda ise muhkemdir. Allah Teala

öyle der: ‘Her ayeti neshettiimizde. .

.** Kastedilen (mucize ve keramet

anlamnda) alamettir. ‘Ya da unutturduumuzda...*
7
Yani nebiler için

olduu gibi veliler için de ‘ayet’ olarak geride braktmzda... ‘Daha

iyisini getiririz.*
8 Bu bir karlatrma ifadesidir. Yani delil olmada on-

dan daha güçlü bir ayeti getiririz demektir ki bunlar, aciz brakan mu-

cizelerdir. Dolaysyla sadece sahipleri (nebiler) için veya sahiplerinin

doruluuna delil olmak üzere vekilleri (veliler) için olabilir. Bir veli

adna böyle bir alamet kendi mertebesinin doruluu yönünden ola-

maz. ‘Ya da onun bir benzerini getiririz*
9
Burada zamir, neshedilen aye-

te gider. Dolaysyla artk o icaz özelliine sahip deildir, aksine birin-

cinin benzeridir.

Bu ayeti, hükümlerle ilgili Kuran ayetleri hakknda yorumlamak

doru deildir. Bu ayetler arasnda önceki ayetin getirdii hükmü

nesheden baka bir ayet bulunur. Çünkü Allah Teala bu ayetin sonun-

da ‘Allah habirdir, hakimdir veya hâkimdir, bunu bilmez misin?’ de-

memitir. Böyle isimler Küran’m nazmna uygundur ve hükümlerle il-

gili ayetlerden sonra böyle isimler gelir. Hâlbuki Allah bu ayetin so-

nunda öyle buyurur: ‘Allah’n her eye güç yetirdiini bilmez misin i”
50

Öyleyse Allah peygamberlerinin ellerinde ortaya çkp O’nun peygam-

berleri olduklar iddialarn dorulayan mucizeleri kastetmitir. Bunla-

rn bir ksm kyamet gününe kadar geride kalmtr -Kuran gibi-, bir

ksmn ise kaldrm ve kyamet gününe kadar onlar gözükmemiiir.
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Allah bu bileik rahmet vastasyla Kuran’ kitaplarda bir araya getir-

mitir, yoksa gönüllerde deil; çünkü o, gönüllerde (sudûr) Kuran,

dilde kelam, Mushaf'ta ise kitap adn alr. Bu nedenle bu ismi el-

Mufassl, el-Müdebbir’in emriyle koymutur. Çünkü el-Müdebbir mer-

tebe bakmamdan daha önce gelir ve bu nedenle tafsil iinde emir

blkuvve ona aittir; bilfiil hüküm ise ei-Mufassl’a aittir.

Rahmet menzili hakknda geniçe konuulabilecek bir yerdir. Her

eyi kuatmken nasl geni olmasn ki? Fakat bu kadarlk açklama

dinleyenlerin yararlanmas için yeterlidr. imdi rahmetin iki yerdeki

hükmünü ve ondan bize dönecek eyleri söyledik. Anlatmak istedii-

miz buydu.

Bu menzilden bileik rahmet menzilleri örenilir. Acaba menzilleri

ne kadardr? Rahmetin desteklendii ve desteklenmedii menzil nedir?

Desteklemenin gerçekletii dereceler ne kadardr? Bu menzilde sadece

Hakkn bildirmesiyle örenilen hususlar bilinir. Cem’ (bir araya gelme,

toplanma) makamnn izah bu menzilden örenilir. Misal olarak Allah

Teala ile kulun Fatiha suresinin okunuunda bir araya gelmesini vere-

biliriz. Buradan Fatiha suresini namazda okumann farz olmasnn de-

lili çkartlr. Fatiha suresini namazda okumayan, Allah’n kuluyla ara-

snda böldüü namaz klmam saylr. Allah Teala ‘Fatihay böldüm’

dememi, ‘namaz böldüm’ demi, bütünü kapsayan belirlilik, taks

gelmitir. Taksimle tanmlanan namaz yorumlandnda, bölünmenin

yeri Fatiha suresinin ortas yaplr. Namazda Fatiha suresini okumann

farz olmasnn en güçlü delili budur. Özellikle Muhammedi âlemde

olmak üzere, bileik rahmetin tesiri bu menzilden örenilir. Manalarn

ahslar mertebesine indirilmesi, bu menzilden örenilir. Tercümeler

ilmi, bu menzilden örenilir. Duyduklar halde ‘duymam’ cLenilenler,

bu menzilden örenilir; hâlbuki onlar duyduklarn anlamlard. Aca-

ba onlardan olumsuzlanan ve onlar adna geride braklan ey nedir?

Karanlk ve ztdmani kevni perdeler, bu menzilden örenilir. Her per-

denin ehli kimdir? Perdelenen kimden perdelenmitir? Mutluluundan

m, Rabbini müahede etmekten mi veya Peygamberin makamm mü-

ahede etmekten m perdelenmitir. Varlklarn Allah’a kar cüreti, bu

menzilden örenilir. natç ve Allah’n enirini reddeden ve O'nun yar-

dmclaryla tartanlara dönük ilahi lütuf, bu menzilden örenilir. Hz.
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Peygamber’in ‘Hud suresi ve kardeleri’ hakknda söyledii üzere, on-

larn peygamberi yalandrmasnn nedeni bu menzilden örenilir, ila-

hi srrn talebi, bu menzilden örenilir. Sonsuzu ihata, bu menzilden

örenilir. Zamansal bakmdan, uygun olmayan ceza, bu menzilden ö-

renilir. Çünkü ecir talep amellerinin süresi sonlu iken onlara verilen

ecir sonsuzdur. O halde uygun ceza vc uygun olmayan ceza nedir? n-

kâr, ikrar, onaylama knama, onun nitelii vc yerinin nc olduu bu

menzilden örenilir. Cisimsel ve cismani yaratl ve yaratklarn mer-

tebeleri, zamansal miktar bu menzilden örenilir. Rabbin izafe edildi-

i mertebeler, bu menzilden örenilir. lahi kast bu menzilden öreni-

lir.

Som sorann sorusuyla örtüen cevaplarn yeri bu menzilden ö-
renilir. Akllnn mertebesi ve -alim olduunda- alimden üstünlüü bu

menzilden örenilir. Çünkü akll zorunlu bir eyi gördüünde ona

yönelirken akll olmayan ise bunu yapmaz. Bir emir nedeniyle yarat-

lan ve iki veya daha çok emirle yaratlanlar, bu menzilden örenilir.

Yaratl gayesini yerine getiren veya onu yerine getirmeyen, bu men-

zilden örenÜir. Kendisi nedeniyle büyüklük duygusuna kaplan ile

Hak nedeniyle büyüklenen arasndaki fark bu menzilden örenilir.

Bunlara misal olarak, blis ile Allah’n diledii kullarn verebiliriz! Al-

lah ile yaratklar arasnda münasebetin tespiti, bu menzilden örenilir.

Bu tespit, ‘Allah'n benzeri bir ey yoktur'
51

ayetinin yannda ne anlama

gelir. Allah ile yaratklar arasnda ilikiyi bildiren ifadelere misal olarak

‘Allah Teala kulun tövbesiyle falan yerdeki bir adamn sevinmesinden

daha çok sevinir...’ hadisini verebiliriz. Bir ayette ise
‘

Allah’n onlar ya-

rattn ve onlardan güçlü olduumu görmezler mi'
52

buyurur. Üstünlük

ve snflaryla yeri bu menzilden örenilir. Var olanlarn ihtiyaryla var

olann ihtiyarnda mecburiyeti bu menzilden örenilir. Acaba onun ih-

tiyar ve cebrinde bir dayana var mdr, yok mudur? ‘Onun hakknda

kitap öne geçer’ ifadesi, bu menzilden örenilir. ‘Benim katmda söz de-

imez’53
ve

‘

Allah’n yaratmasnda deime olmaz’'
4 bu menzilden öre-

nilir. Bunun anlam deitirme Allah Teala’ya aittir, yaratklar için de-

itirme yoktur, demek midir? veya ‘her eye yaratlm vermi olmas’

itibaryla, Allah’n yaratmasnda deime yok mudur?
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Allah’n bir ceza olarak azabnn hikmeti, bu menzilden örenilir.

Bu durum genel midir veya ceza olmadan da Allah kullarna kendili-

inden elem verir mi? Misal olarak küçük çocuun ve masumun ac

çekmesini verebiliriz. Acaba b durum, söyleyenin söyledii gibi mi-

dir, deil midir? Belaya maruz kalan görünüte kendisine nispet edilen

iten masum olabilir veya Allah katnda baka bir nedeniyle masum
olmayabilir. Söz gelii bir hayvana kar bir i yapmtr veya sadece

Allah’n bildii bir fiili olabilir. Belaya uradktan sonra daha önce

yapt ii hatrlayabilir. Böyle bir durumda kiinin çektii ac bela de-

il, aksine bir cezadr. Onun masum olduunu söyleyen kimse, özel

bir nispetle söylemitir. Acy o nispetle ilgili olarak görmü, fakat söz

konusu kiinin o iten masum olduunu düünmütür. Hâlbuki Allah

katnda bu bela ve elem, o davrann hak ettii bir cezann gerçekle-

mesinden ibarettir. Cezann gerçeklemesi bir müddetin tamamlanma-

sn beklemi, o kiinin masum olduu iddias ortadan kalkm ve bu

nedenle cezalandrlmtr. Böylece cezalandrma daha önce ilenen bir

davrantan kaynaklanmtr. Bunu görenler öyle der: Bu insan kendi-

sine ilien belada masumdur. Onun masum olduunda doru söyle-

milerdir. Hâlbuki onun aleyhine kar iddia nedeniyle cezalandrld-

n söylerken doru söylememilerdir.

Bu durum, mükaefe ve iin bâtnn (itibar) bilenlere göre bnyle-

dir. Bu bilgiyi elde etmek için mükaefe daha yetkindir, çünkü o, özel-

lii itibaryla illeti verir. tibar ise, bir belirleme olmakszn, onu genel-

letirir veya muhtemel illederini qrtaya koyar. Fakat cezalandrmay

hangi nedenin ve illetin gerektirdiini bilemezsin. tibar, yani iin za-

hirinden bâtnna geçenler ile keif ehli arasnda böyle bir fark vardr.

Allah’n muttakilerin niteliine katlmas, bu menzilden örenilir.

Böylece ALah Teala onlarn velisi olur, çünkü O, Mürriin’dir ve mü-

minlerin velisidir. Ayn zamanda O, muttakilerin velisidir. Acaba Hak

takva sahibi olmakla nasl nitelenir? Haberden olmakszn -çünkü ha-

ber taklit demektir-, âlemin konuma özelliine (nutk) sahip olduu-

nun bilgisi nereden örenilir? Allah ehlinin mensuplarnda, hallerin et-

kisinin bilgisi bu menzüden örenilir. Edep bu konuda maksada ula-

ma umuduyla ne zaman terk edilir. Onun övülür veya knanr olmas

birdir. Çünkü her gaye övgüye deer olmad gibi kötülenmi de de-
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ildir. Varidin bakalamas nedeniyle, hallerin bakalamas bu men-

zilden örenilir. Melekler ve salih insanlar arasndaki kardelik, bu

menzilden örenilir. Allah ehlinin kyamette ve cennetlerde nereye yer-

leecekleri, bu menzilden örenilir, ilahi isimlerden onlara elik eden

isim hangisidir. lahi isimlerin birbirlerine dayanmas ve onlarn bürü-

nün her birinin ötekinin vermedii bir hükmü vermesi bu menzilden

örenilir. Akllarn kendisine göre hüküm verdii hikemî siyasetin ne-

ticesi, bu menzilden örenilir. Bu konuda akllar fark etmedikleri bir

yönden basiretlidir ve bu basireti onlara tecrübe kazandrmtr. Bu

bilgiyi kabul edenlerin nitelii nedir? Meyil bu menzilden örenilir.

Niçin meyil olur ve neye doru meyil olur? Birinci ve önceliklide ‘na-

zar etmek’ bu menzilden örenilir. Bedeller, bu menzilden örenilir.

Bu, sana sunulan bir eyin onun yerini alacak bir eyle deitirilmesi-

dir. Bu ey ya ölçüde ona denktir veya daha az olmak üzere farkldr

veya daha çok olmak üzere farkldr. Öyle ki talep edilen eyde kendi-

sini bütün olarak amacnn dna çkartacak bir etki olmaz. Acaba

kendisi yok olduunda yerini almayacak bir ey var mdr, yok mudur?

Adamlarn haller nedeniyle ayrmas bu menzilden örenilir.

lahi hallerin karinesine göre taksim edilen ilahi emirler, bu men-

zilden örenilir. Hal karinesinden yoksunken emrin durumu nedir?

Hükmü vaciplik midir, deil midir veya beklemek midir? Onu hal ka-

rinesinden soyutlayan* ey yok olan bir hal karinesi midir? Bizde bir e-

yi vacip yapan hal karinesi var mdr? Yokluun varln nitelikleri olan

bir halden bir hale intikalle nitelenmesi, bu menzilden örenilir. Bu-

nunla birlikte o yoktur ve bu nitelii kaybetmez. Allah’n kendisini ce-

zalandrmaya kar önce rahmede nitelemesi, bu menzilden örendir.

Hâlbuki ayn çyi âlemin niteliinde yapmam, mutluluk ehlinin nite-

liine kar önce cezalandrlanlarn niteliini zikretmitir. aiye ve

benzeri surelerde böyle yapmtr. Böyle bir durum yaratklarla Hakk
ayrt etme amac tar m, tamaz m? Eyadaki iki yön bu menzilden

örenilir. Her eyde bir yönüyle zarar ve bir yönüyle faydann bulun-

mas, bu menzilden örenilir. Bunu inceleyip tarttnda, iin söyledi-

imiz gibi olduunu bilirsin. Varlkta hiçbir ey tek yönlü deildir.

Bunun en büyüü ve üstünü, Allah’n nurudur. O nur vastasyla eya

perdelerin ardndan ortaya çkar. Perdeler kalksayd, söz konusu nur,

var olan her eyi yakard. Öyleyse br perdeler var edici ve yok edici
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perdelerdir! Ayn ekilde Kuran’n inmesi de böyledir. Onun mümine

fayda veren bir yönü olduu gibi -çünkü müminin Kuran vastasyla

iman artar- kâfire zarar veren bir yönü de vardr. Kuran kâfirin kirini

artrr. Allah Teala öyle der: ‘Onunla pek çok kimseyi saptrr, pek çok.

kimseye hidayet eder.’
50

Allah’n yarattklarna rahmetinin bir neticesi

olarak söyle der: ‘Onunla fasklar sapar.’
56

Böylelikle Allah bize bir

alamet vermitir ve her kim kendinde bu alameti bulursa, sapanlardan

olduunu anlar.

Mitlu ve bedbahtlarla ilgili ilah uzaklk ve yaknlk, bu menzilden

örenilir. Varlklarn yaknl ve uzakl, ilahi yaknlk ve uzaklkla

ayn mdr? Yoksa her ikisinin farkl hükümleri var mdr? Bu menzilde

öye bir bilgi vardr ki onu bilen kimse, kulun amellerinden hiç birinin

Allah’a ait olmadm bilir. Bilginin ne olduu bu menzilden örenilir.

Sklma ve bkmay gerektiren neden bu menzilden örenilir. Bu ikisiy-

le âlemde nitelenenler ve nitelenmeyenler bu menzilden örenilir. Bu-

nunla birlikte Hak kendisini bkma özelliiyle nitelemitir. Kul iyilikle-

ri çok yaptnda veya kötülükleri yaptnda Allah kendini böyle nite-

lendirmitir. Allah Teala katnda iyi zannn fayda vermedii durum bu

menzilden Örenilir. Âlemin Allah’a dönme nedeni bu menzilden ö-
renilir. Hakkn özü gerei eyann kendisi olmas bu menzilden öre-

nilir. Acaba bü durum kendisi nedeniyle mi böyledir, yoksa müahede

veya ihata nedeniyle midir? Hakkn ne olduu bu menzilden örenilir.

Bu ismin hükümleri herhangi bir yerde bulunduunda deiir mi, de-

imez mi? Bulunduu her yerde tek hakikat midir? nsanlar bu konu-

da farkl görülere varmtr.

‘Allah Teala hakk söyler ve doru yola ulatrr.’ Allah diledikleri-

ni doru yola ulatrr.
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ÜÇ YÜZ KIRK DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Muhammedi Mertebeden, Mafiret Srlarndan ki

Srrm Menzilinin Bilinmesi

Adamlar gördüm, ne bir kâfir ne yalanc görmüler

Onlar için her ey doruluk ve iman

Dedim ki onlara; uzak durun yalandan

O bir makam, fakat eksiklik ye hastalkl

Alemdeki her varlk ötekinden baka

Her olu Allah’n dnda insan

Fakat bir ksm büyük, öndedir

Bir ksm küçük, önda hakikat ve iftira bir arada

Varlm olmasayd olmazd âlem

Ya da isimler veya varlklar olmazd hiç biri

O biricik zattr, (friz yok isek) yaratc deil

Malik de deil, burhan söyler bunu!
.

Akl delili her durumda delil olur:
}

Yaratan ilah yaratmayla ihsan eder

Allah’n genel ve özel rahmeri olduunu ve bu ümmete özel rah-

metini tahsis ettiini söylemitik. Hz. Peygamber öyle der: ‘Benim

ümmetim rahmete mazhar bir ümmettir. Ahirette onlara azap yoktur.

Onlarn dünyadaki azaplar zelzele, ölüm ve beladr.’ Hadisi Beyhaki,

Kitabu’l-Edeb’in ‘Mümin kendisine hayr murad edildii için nadiren

beladan uzak kalr’ adl bölümünde aktarr. Hadisi Eb’I-Kasm Ali b.

Muhammed b. Ali el-Eyyadi’den, o, Ebu Cafer Abdullah b. smail’in

yazdrmasyla, o ise smail b. slak el-Kad’nn yazdrmasyla, o Mu-

hammed b. Ebu Bekir’den, o Muaz b. Muaz’dan, o Mesudi’den, o Said

b. Ebi Bürde’de, o babasndan, o Ebu Musa’dan aktarmür. Son ravi

öyle der: ‘Hz. Peygamber öyle der...’ Kavilerin hepsi, ‘haddesena

(bize altta rdi)’ kalbn kullanmken, Mesudi an-ane kalbn kullanm.
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Beyhaki ahbarane (bize haber verdi) kalbn kullanmtr. Ayn bö-

lümde Ebu Bürde’nin öyle dedii aktarlr:
cEbu Ziyad’n yannda

oturuyordum. Yannda Abdullah b. Yezid vard. Haricilerin bakanlar

getirilmeye baland ve öyle dedi: Bir bakana rastladnda, ‘atee gi-

der’ dedim. Bana öyle dedi: ‘Kardeimin olu! Böyle yapma. Hz.

Peygamberin öyle dediini duydum: Bu ümmetin azab dünyadadr.’

Hz. Pevgamber’den gelen sahih bir hadiste öyle der: ‘Cehennem ehli

ne gelirsek -ki onlar ate ehlidir- onlar orada ölmeyecek ve canl da

kalmayacaktr. Fakat insanlara ate günahlar ölçüsünde isabet eder.’

Burada Hz. Peygamber, herhangi bir ümmeti ayrt etmemi, çünkü

ümmetinden insanlar dememitir. Bu ifade cehennem ehli olmayanlar

hakkmdaki genel rahmettir. Sonra öyle der: ‘Allah Teala orada onlar

öldürür.’ Bu ifadesini ise mastarla pekitirmitir. Bu durum ölümün

kurban edilmesinden öncedir. Allah Teala’nn onlar orada öldürmesi-

nin nedeni atein kendilerinden yediini farkna varmamalarn sala-

maktr. Çünkü tam nefisler, mümin ve muvahhit nefislerdir tevhit ve

iman azabn onlarda bulunmasn engeller. Duyular, yani bütün cisim-

ler, Allah’a itaatkârdr. Onlar, kendilerini scak hale getiren yanma ac-

sn fark etmez. Çünkü ölü, kendisine yaplan fark etmez, fakat onu

bilir: Her bilen bildiinin farknda olmaz! Allah Teala bu nedenle aza-

b muvahhit ve müminlerden kaldrmtr. Atee girseler bile, bu du-

rum ilah hüküm gerçeklesin diyedir. Bu sayede günah ileyenler ile

iyi i yapanlar birbirlerinden ayrr. Öyleyse hadis insanlarn gendi

hakkndaki sahih bir hadistir.

Azap, ehli olan cehennemlikler üzerinde kalcdr ve Allah Tea-

la’nn katnda bilinen bir vakte kadar sürer. En sonunda on dokuz azap

melei kendilerini zikreder. Çünkü melekler efaat ettiklerinde, bu on

dokuz melek efaat etmez ve onlarn efaatleri -yaratklarna kar Al-

lah’n mertebesini tercihleri nedeniyle- Allah’n gazabnn kalktn

gördüklerinde rahmetle nitelendikleri vakte kadar gecikir. Melekler k-

yamette efaat eder. Allah Teala öyle der: ‘Melekler efaat etmitir,

peygamberler, müminler dc efaat etmitir. Geride merhamet edenle-

rin merhametlisi kalmtr.’ Böylece O, cdidü’l-ikab ve el-Muntakim

isimlerinin nezdinde efaat eder. Bu durum ilahi isimlerin efaat etme-,

siyle ilgilidir. Bu efaatle Allah’ -iman yönünden deil- bilgisi yönün-

den birleyen -ameli olmasa bile- herkes ateten çkar. Söz konusu kii-
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nin bu esnada bundan baka iyi bir ameli yoktur, onu da iman yö-

nünden elde etmemitir. Bu nedenle Allah Teala bunu ona tahsis et-

mitir.

Muvahhitlerin bu snf (bilgiyle Allah'n bir olduuna ahit olan-

lar), Allah’n ve meleklerin ahitliiyle O’ndan baka ilah olmadna
ahit olmu kimselerdir. Onlarn bu ahitlikte ortak olmalar nedeniyle

ezeli inayet onlar adna öne geçmitir. Onlar sadece Allah Teala bilir.

Melekler kendilerini bilse bile, onlar, tpk insan ve cinler gibi Allah’n

emri altndadr. Onlar, Allah Teala’nn mertebesine hürmet eder ve

onu bunlara kar tercih eder. Bu nedenle melekler, Allah’n emrine

muhalefet etmeleri ve iman etmeyileri nedeniyle kendilerine efaat

etmek üzere öne çkmazlar. Bu durumda merhamet edenlerin en mer-

hametlisi, söz konusu insanlar cehennemden çkartma iini yalnz ba-

na üstlenirken ate ehli olanlar rza suretinde tecelli edip terkip âle-

minde bileik rahmetin hükmü ortaya çkana ve azap melekleri efaat

edene kadar bulunduklar hal üzere cehennemde brakr. Bu durumda,

scaktan ve souktan haz alan hakknda söylediimiz gibi, cehennem-

dekilerin hali bakalar.

Bilmeksin ki, itidal hükmüne göre tartma makul bir durumdur,

hükmü mevcut deildir! Çünkü onun bir hükmü olsayd, yaratma ger-

çcklemezdi. Onun hükmü itidaldir. tidal ise meylin zdddr. Hâlbuki

yaratma meyille olabilir. Hz. Peygamber Allah’n âlemi iki imkândan

birisini tercih etmesiyle yarattn örenince, din kadsna öyle em-

retmitir: ‘Tarttnda tercih yap!’ Çünkü mümkünde iki yön eittir ve

Allah Teala onu ancak tercih etmesi nedeniyle var eder. Allah Teala

âlem yok iken bulunduu durumu zikretmi, bilinmek iradesini beyan

etmi, kendini bilme yönünü onun kartna tercih etmitir. Böylelikle

Allal Teala âlemi bilgi yönünü zddna tercih etmek nedeniyle var et-

mitir. Allah rahmet ve gazab tarttnda, rahmet ar basm ve tercih

edilmi, ilahi gazap ortadan kalkmtr. Bir eyin ortadan kalkmas,

onun hükmünün kalkmas demektir. Dolaysyla iin sonunda ilahi

azabn bir hükmü kalmaz. Çünkü iin sonunda rahmetin üstünlüü or-

taya çkar ve hafiflii nedeniyle gazap ortadan kalkar. Gazabn hükmü

gazap ve rahmet teraziye konduunda ortaya çkabilir. Öyleyse her iki-

sinin âlemdeki hükmü, tercih olana kadardr. Tercih olunca, gazabn
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hükmü ortadan kalkar. Bu sözümüz, keif sahibi olduunu iddia ede-

rek, ilahi terazi hakknda ‘Allah Teala ihsannda adaletiyle veya adale-

tinde ihsanyla hüküm vermez, her iki kabzas her yönden eittir’ di-

yenlere kardr. Bu iddia, eyh yoksunluu nedeniyle, keif ehlinin

dütüü büyük hatalardandr. Baka bir ifadeyle böyle bir görüü an-

cak eriata uyan, dini hükümlerin kaynaklarn bilen üstadn terbiye-

sinden geçmeyen bir insan söyler. Çünkü fikir gücünden hareket eden

akl kendisini bilmede yeterli olmad için, Allah Teala kendisini ta-

ntmak üzere bir yol belirlemitir. Bu yol, kullarna peygamber ve ne-

bilerin dilleriyle kendisini tantmasdr. Böyle dememizin nedeni, baka

bir yolun daha bulunmasdr: Söz konusu yolu varlk gerektirir ve baz

erdemli nefisler onu elde eder. Böyle diyerek iki yol arasndaki benzer-

lii ortadan kaldrmak istedik. Çünkü nefisler riyazet, doal arzular

terk edip maddi ilere dalmaktarvazgeçmeyle, onlar adna irade edilen

yöne ve mertebeye -ki oradan gelmilerdir- yönelerek arnrlar. Bu sa-

yede âlemdeki yerlerini ve nereye gideceklerini örenirler.

Kendi varlklarndan unu örenirler: Bedenin ardnda baka bir

ey vardr ve beden onun tarafndan hareket ettirilir ve yönetilir. Nefis-

ler bu bilgiye bedenin ölümünü görmekle ularlar. Nefis, beden sa-

lklyken onun araçlarna bakar, hayattayken kendisine ait idrak güçle-

rinin ona ait olmadn görür: Öyleyse baka bir ey bulunmaldr.

Fakat söz konusu eyin bedenle ve cisimle ilikisini bilemez. Acaba bu

iliki arazn mahalliyle veya mekânlnn mekânyla veya mülkün sahi-

biyle ilikisi gibi midir? Ölüm ile uyku arasnda, uykuda gördüü su-

retler ve elde ettii hazl ve ac veren haller nedeniyle bir fark olduu-

nu görür. Uykuda insan süratle halden hale girer. Hâlbuki ayn duru-

mu bedende görmez. Sonra uyanr ve bedeni bulunduu surette de-

imemi bir halde bulur. Bedenin bazen uykuda maruz kald du-

rumlar nedeniyle edilgenletiini görür. Misal olarak, uykuda cinsel

iliki rüyas görmekle boalmay verebiliriz. Nefis bütün bunlarla cis-

min ardnda baka bir ey olduunu ve onunla beden arasnda bir ili-

kinin var olduunu örenir.

Öte yandan nefs, bilgiler ve anlay bakmndan örneklerin farkl-

lm görür. Bunlarn bir ksm talime muhtaçtr. Zahitlik yaparak dü-

ünceye- kendini veren, halvetlere çekilen ve maddi hazlardan ancak
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bedeni ayakta tutacak miktarla yetinen kimselere bakar. Bu hal sahibi

bir insan, baka bir nefisten bilgi ve erdem yönünden daha üstündür

ve üstün olduu kimse bilgi ve fazilederde kendisine muhtaçtr. Bunun

üzerine -bakalanmn deil- bu nefisleri bu makama ulatran yolun ne

olduunu inceler. Bunun için yegâne engel, baz nefislerin doal ar-

zularn peinden komasn ve bunun için birbirleriyle yarmasn gö-

rür. Bunun üzerine bütün bu konularda zahit olur ve güzel ahlakla süs-

lenir, kimsenin üzerinde bir ilgi ve talebenin kalmasna imkân vermez,

insanlarn sahip olduklar mallarn peinden koarak onlarla didimez,

halvete yönelir, hakikati bulunduu hal üzere örenmek üzere himmeti

yükselir. Bütün bunlar nefs, Hak kaynakl bir eriat taklit ederek elde

etmez, doru bir düünce ve kâmil olmasa bile ilahi ilhamdan elde

eder. Kâmil -ilham ise insana eriata uymay, Allah’n kelamn ve

O’nun katndan geldii bize bildirilen kitaplar incelemeyi ilham eder.

Böyle bir ilham, kâmil ilhamdr. Nefs saflap (hastalklardan) ifa bu-

larak bir aynaya dönütüünde, doann pas silinerek âlemin suretleri

ona yansr. Bu yansmann neticesinde nefs daha önce görmediklerini

görmeye, bilinmeyenleri söylemeye balar ve bir yabanc gibi ve kendi

vatan deilmi gibi Mele-i a’la’ya katlr. Hâlbuki oras onun yeri ve

vatandr. Fakat doasnn arzna ve bedenine sefer ettiinde (asli vata-

nna) yabanclat için, oraya tanmaz. Bu nedenle âlem hakknda bir

delüe sahip deildir ve söz konusu âlemle tam olarak ünsiyet edemez.

Ulat âlemin görevli olduu takdis, tespih ve unsuri türeyenler hak-

knda görevlendirildikleri ileri yerine getirmesi nedeniyle kendisiyle

ilgilenmediini görür. Bu görevler arasnda, feleklerin hareket ettiril-

mesi, yldzlarn yürütülmesi ve onlardan unsurlarda meydana gelen

hadiselere özgü ileri görür. Bu konularla ilgili daha önce bilmedii

hususlar örenir. Melekî ruhlardan daha önce sahip olmad bilgileri

elde eder.

Nefs kendisinden sülük ettiinde her eyin yaratcs olan Allah’tan

bilgi alabilecei ve kendisiyle Allah arasnda özel bir kap bulunduunu

bilmez ve öyle der: ‘Gaye bu kadardr ve sadece bunlar vardr!’ Nefs

ulat bilgiyle hemcinslerinden üstünlüünü görerek mutmain olur.

Böyle bir nitelik ve hale sahip bir nefse her ne gelirse gelsin, bunlar

ilahi zevk deildir. Söz konusu neft ruhlardan ve melekî akllardan bil-

gi almtr, o kadar! Üstelik bu al, bir konuma al deil, halle ger-
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çekleen almadr. Ancak hayalinde kendisine hitap eden bir

bedenlenme gerçekleirse, (konuma yoluyla alm olabilir). eriat yo-

lunu takip eden insan ise âlem ile arasnda münasebetin bulunduu bir

ilah olmad ve ‘O'run benzeri bir eyin bulunmad >57
eklinde kendi-

sinden bildirdii haberlerde âr’yi taklit eder. Allah ulvi ve süflisiyle

âlemdeki hiçbir eye benzemez. Bütün bunlara ramen O’nun eli, ild

eli, gözü, gözleri, yüzü, sözü, inmesi istiva etmesi, sevinmesi, baz kul-

laryla beraber olmas, yaknl, uzakl, kendisine dua edene karlk

vermesi, merhameti gibi (yaratklara benzeyen nitelikleri) vardr. Bü-

tün âlem, O’na kuldur. Allah onlar yaratm, bir ksmn dierlerinden

üstün yapmtr. O’nun bir gazab vardr, insan türünden yeryüzünde

halifeleri vardr. Nefs bu sözleri duyunca, kendi türünde halifeler ol-

duunu örendiinde, bu mertebeye ulamak için bir arzu duyar, vak-

tinin âri’sinin (peygamber) belirledii ve ona hitap ettii bu yolu gö-

rür. Bunun yan sra (eriat takip etmeye niyetlenen) nefs, sülukta fik-

riyle hareket eden nefs sahibinin yapt her eyi âri’nin tevik ettii-

ni, bu davranlar övdüünü ve benimsediini görür ve âri’nin ken-

disini getirmesi nedeniyle (yoksa fikriyle bunlar düündüü için deil)

o ileri benimser, himmetini kendisini yaratan Rabbine balar. Çünkü

Allah Teala insana gayenin kendisi olduunu bildirerek öyle buyur-

mutur: ‘l+n sonu Rabbine varr.’
58

Allah’n ardnda varlacak bir hedef

yoktur!

Böylece nefs, Allah’ gayenin sonu saym, tpk fikriyle ve teorik

gücünün verileriyle sülük yapan gibi siilukunu tamamlam, fakat eria-

tn belirledii yöntemle hareket etmitir. Böylelikle nefsi arnm, ay-

nas cilalam, neticede o aynaya ruhani âlemin bütün surederi yans-

mtr. Fikir ehli ise nefsin aasndaki doa derecesinde kalr ve bu

mertebenin üzerinden onlarn nefislerine bir ey yansmaz. Siilukunu

meru yolla yapanlarn nefislerine ise buradan yansr. Söz konusu salik

eriat yöntemiyle sülukunu tamamladnda, Levh- mahfuz’daki her

ey onun aynasna yansr ve eriadarn mertebesini görür, kendi payn

ve nasibini ve âlemdeki gayesini örenir. Ardndan gördüüne göre

amel eder ve kendisine özgü yönü aramak üzere (himmeti) yükselir

(vech-i has). Böylelikle Haktan ilham yoluyla bilgi alr, tecelli, tenzih

ve tebih bilgisi elde eder. Varln mümkünlere yayln görür, bu

esnada zuhur edende hükmün kime ait olduunu örenir. Bu hüküm-
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ler ile ruhani ve doal farldlklarn ortaya çkt zahir (zuhur eden)

kimdir?

Bu iki ahs konutuunda, kâmil adamlar iki ahs arasndaki fark

bilir, her birisinin bilgisini nereden aldn anlarlar. Sülukunda fikrini

rehber edinen, eriata göre sülük edenin derecesinin altnda niçin kal-

mtr? Fikirden hareket eden her zaman ban öne eip ruhani yard-

mn kedisine getirecei eyi bekler. eriata göre hareket edenin, nefsin

vakitlerindeki ilahi tecelliden haya etmesi nedeniyle sürekli ba eiktir.

Bu kii, kendisini her eyde gördüünde, susmu, arm ve hayrete

dümü gibidir. Böyle bir inan (kendisini her eyde gördüü) Allah

Teala ile konuur, sadece O’na bakar, U’ndan baka varlk görmez.

Mele-i a’la, yüce ruhlar, dönen hareketli felekler, tespih eden yldzlar,

bu nefsin hak ettii ve kendilerine tevdi edilmi olan emaneti ulatr-

mak üzere onu arar. O kii ise edebe bürünmü ve kendine dönmütür

ve emanet alacak kimse bulamazlar. Bunun üzerine, (onun talebi ol-

madan) kendiliklerinden zorunlu bir ekilde emaneti ona ulatrrlar. O
da yaratlnda geride kalm özellikle zorunlu bir ekilde emaneti alr.

O kii Rabbiyle ilgilendii için bütün bunlardan bihaberdir; kendini

görme haline döndürüldüünde ise zatnda ulvi ve süflisiyle bütün

âlemin verdii emanetleri bulur -bunlar, âlemde emanet olarak bulu-

nan ve kendisinin hakk olan eylerdir-. Bu nimetten dolay Allah’a

ükreder. Âlemdeki her eyin kendisine ve hemcinslerine amade oldu-

unu örenir, fakat insanlar bu durumu bilmez.

Bu makama ulaan insan, birbirlerine kar üstünlüe yol açacak

ekilde, bilgi verilenlerin derece derece olduklarn görür. Hemcinsle-

rini de kendisi gibi görür, fakat onlarn bu konuda bir bilgisi yoktur.

Bu nedenle kendisi nedeniyle sevinirken, ayn makamda bulunup da

bunun farkna varmadklar için onlar adna üzülür. Söz konusu insan-

lardan sadece kendisini, onlar ve gerçei bilmesi nedeniyle üstündür.

Bu derecelere keif, tahkik ve kesin müahedeyle yükseldiinde, bu de-

recelerin ona nereden verildiini vc hemcinslerinin çouna verilmeden

ona nasl tahsis edildiini anlar. Hak ona er-Refiü’d-derecat (dereceleri

yükselten) isminde tecelli eder. Ayn zamanda Hak bu derecelerden

‘diledii’ kullarna ruhu ilka edendir. Bu insan Allah’n ‘diledii’ o kul-

larndan olduunu anlayarak derecelere derecelerle karlk verir; me-
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erse kulun dereceleri o derecelermi, baka deillermi! Derecelerin,

bütün âlemde bulunduunu ve kendisinin de onlarda olduunu anlar.

Âleme bu derecelerle gözükür, âlem ise farknda deildir. Her insana o

insana ait dereceden hitap eder ve ‘bu kii benimle beraberdir, benim

mezhebim ve inancm da böyledir’ der. Âlemdeki hiç kimse onu inkâr

etmedii gibi bu kii de ilahi edebe uymakla birlikte âlemdeki kimseyi

yadrgamaz. Öyleyse edep ancak bir makam sahibine gereklidir. Fakat

makamszlk makam da bir makamdr!

Hal sahibine gelirsek, bazen onda -makam sahibinin mertebesin-

den eksiklii ve daha aada bulunmas nedeniyle- tannmasna yol

açacak haller gözükebilir. Kâmil insan âlemdeki her suretle boyanr ve

imkân ölçüsünde onlarla gizlenir. Halk deitii için kendisi de dei-

en bir surette kâmil insan gören, onun kendisinin üzerinde bulundu-

u durum gibi, (kendini bir inançla snrlamad anlamnda) ‘snrl

olmad’ inancna kaplarak kâfir ve zndk olduunu söyler, bu halin

ona nereden geldiini bilemez. Hâlbuki bu makamdaki insann iki ah-

sa bir surette gözükmemesi gerekir.. Nitekim Hak da bir surette iki

ahsa tecelli etmez, çünkü (kâmile ait) dereceler, (Hakka ait) derece-

lerdir. Onu deien surederde görmeyenin kâmil insan tekfiri ve onu

zndk saymas, kendi bilgisizlii ve kskançlndan kaynaklanr. Bu in-

sann kâmil kiiye nispet ettii ey, Allah’a nispet ettii e, çocuk ve or-

tak gibi Hakkn zatm tenzih ettii özelliklere benzer. Cahil insann bu

davran bu makam sahibine tesir etmez; aksine o, kendi kemalindc-

dir. Ona iftira eden ise, kendisinden gördüü hale göre hüküm vermi,

içinden düündüünden farkl bir eyi hakszca ve büyüklenerek diliyle

söylemitir. Nitekim Allah Teala ‘O’nu inkâr ettiler, halbuki doru oldu-

una inanyorlard, bozguncularn akbetinin nasl olduuna baknz*

^

bu-

yurur. Böyle bir iftiracnn sonu da ayndr.

Binaenaleyh Haldun dereceleri, âlemin üzerinde bulunduu (dere-

celerdir). Bu makam sahibi ise, kendilerini temyiz ettiinde bu derece-

lerde farkllar. O, Zahir, Bâtn; varlkta Evvel, müahedede Ahir

(Son) olandr. Allah Teala âlemlerden müstanidir, dolaysyla inkâr

edilmez/bel irsiz kalmaz; ilah ise inkar edilir/belirsizdir ve ilah olduu

söylenir. Dikkatini çektiim hususa akln ver ki, Allah ile ilah arasn-

daki fark anlayasm! Bu nedenle âlemde ilahlar çoalmtr. Bunun ne-
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deni, ilahn büyüklük karlatrmasn kabul etmesidir. Allah tektir ve

meçhul deildir, ilahlarn kullar da O’nu kabul ederek öyle derler:

‘Biz putlara bizi Allah’a yaklatrsnlar diye ibadet ettik.’
60
Hâlbuki taptk-

larndan daha büyük ilaha demediler. Bu nedenle Hz. Peygamber Ku-

ran ve Sünnet’te ilah tek ilah olarak zikrettiinde, ilah adnm kulla-

nlmasna tepki göstermilerdir. Mürikler Allah’ inkâr etmemilerdir.

Onu inkâr etselerdi, zaten mürik olmazlard. Allah’ inkâr etselerdi,

neye irk koacaklard ki? Öyleyse onlar Allah’a deil, lah’a irk ko-

mulardr. Bunu anlamalsn!

Mürikler öyle demitir:
‘
ilahlar, bir ilah m yapacak?’

61
Hâlbuki

‘ilahlar Allah m yapacak?’ dememilerdir. Çünkü ‘Allah’ müriklere

göre de ‘yaplan/yaratlan’ bir ey deildir. Üstelik Allah bu ad birisine

vermekten saknmkcn, ilah adn saknmamtr. Bir kâfirin Medine-i

Jazda dedii bir kitabnda görmütüm. Daha önce kendisini görmedi-

im o kitab Merane-i Zeytun’da bir ahsn elinde görmütüm. Kitab

ahsn elinden alp muhtevasna bakmak üzere açtm. Gözüme çarpan

ilk ey yazarn u sözüydü: ‘Bu bölümde âlemde bir ilah nasl ortaya

koyarz, onu inceleyeceiz.’ Hâlbuki Allah dememiti. Bu ifadeye a-
tm ve kitab sahibine frlattm, imdiye kadar bir daha da o kitab

görmedim. Kim basiretli ve uyank olursa, zikrettiimiz hususu iyi dü-

ünmelidir! Çünkü hu öldürücü hastala kar en yararl ilaç söyledik-

lerimizdir. lah ad, sözü edilen derecelerden biridir ve dolaysyla

onun bulunmas gereklidir, çünkü dereceler zorunludur. Samiri’nin u
sözü de konuyla ilgilidir: ‘O sizin ilahnz ve Musa’nn ilahdr.’

62
Kaste-

dilen buzadr. Hâlbuki ‘Musa’nn davet enii Allah’tr’ demedi. Fira-

vun da öyle demitir: ‘Belki Musa’nn ilah hakknda bir bilgi elde ede-

rim.’
6S

Hâlbuki Musa’nn davet ettii Allah, dememiti. Yine öyle de-

mi: ‘Benden baka sizin için ilah olduunu bilmiyorum.’
64 Bu inceleme ne

güzeldir! Bu sayede Firavun’un Allah Teala hakknda bir bilgisi oldu-

unu anlarsn. Fakat dünya hayatnda riyaset sevgisi ona galip gelerek

öyle demitir: ‘Sizin için bilmiyorum ,’
65 Çünkü Firavun kavminin ken-

disine ilah olarak inandklarn biliyordu, fakat ‘âlem için bilmiyorum’

dememitir. Bu nedenle vakay olduu hal üzere bildirmi, bu konuda

da doru söylemitir. Çünkü Firavun onlarn kendisinden baka ilahla-

rn bilgisine sahip olmadklarn biliyordu.
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Gerçekte Allah’a ‘yükseklik’ anlamyla nispet edilmi dereceler

vardr, çünkü O dereceleri yükseltendir.’ Tecelli suretlerindeki farkllk

ve çoalmann nedeni budur. Samiri’nin
‘Musa’nn ilah’

66
demesinin

nedeni de budur. Çünkü ilahi tecelli, lah ve Rab için olabilir, Allah

Tcala için olamaz. Çünkü ‘Allah Gani’dir .’
67

‘De ki Allah birdir,

sameddir, dourmad, dorulmad, O’na denk kimse yoktur.'
6*

Allah Teala

herhangi bir ahs adna bir surette iki kere tecelli etmeyecei gibi bir

surette de iki ahsa tecelli etmez. Bu nedenle
‘Musa’nn ilah'

69
demitir.

Allah’n peygamberlere tecellisinin suretleri farkl ve hangi surette te-

celli ederse etsin ilah olmas bakmndan ise ayn hükme sahiptir. Bak-

nz! Kyamet günü Allah Teala bir surette tecelli eder ve inkâr edilir-

ken baka bir surette tecelli ettiinde suretlerin deimesi nedeniyle

kabul edilir. öyle diyebilirsin: ‘Allah Teala inkâr edildiinde, tann-

mak için kendi suretine dönmütür.’ öyle deriz. ‘Keke hadisin deva-

mnda geçen ‘sizinle Allah Teala arasnda bir alamet var mdr?’ sözünü

anlasaydn! Bu alamet, insanlarn Allah hakkndaki delilleridir. Bu delil

O’nda görürlerse, O’nn rableri olduunu anlar ve o alametin suretini

adlandrrlar. Çünkü bilinen her eye suret denilir. Öyleyse insanlar,

Allah’ alamet sayesinde tanmlardr, yoksa suret yenilenmi deildir.

Sadece (Allah’ kendisinde tandklar) söz konusu suret, onlarn ala-

metiydi.

Hakkn derecelerinin bir sonu yoktur, çünkü âlemin bekasnn bir

sonu olmad gibi surette tecellinin nihayeti yoktur. Öyleyse derecele-

rin iki tarafta, yani ‘imdiki an’ vastasyla ortaya çkan ezel ile ebedde

de bir sonlan olmamaldr; imdiki an âlemdir. Âlem olmasayd, ger-

çekte de öyle olduu gibi, ezel ebedde ayrlmazd. O halde Hak için

bir balangç yoktur ve O’nun hakknda balangcn reddedilmesi,

âlemle ilikisini ortadan kalkmasn salayan derecelerden birisidir.

Âlemin derecelerinin de -ki Hakkn derecelerinin ayndr- yoktur ve

âlem sürekli onlardan birindedir. Alemin derecelerden birisine yerle-

mesi, âlem için ‘balangç’ demektir; yoksa derecelerin balangc yok-

tur. Aksine âlemin onlarda zuhuru âlem için balangç demektir.

Bilmeksin ki, yaratklarndan ayr olmas yönüyle Hak dereceler ile

derekeler arasnda berzahtr. Çünkü Allah Teala kendisini ‘iki el sahibi’

olmakla nitelemitir ve iki el arasnda bulunan berzahtr. Sa elde bu-



Yirmi Üçüncü Sifir 49

lunan ehli için cennetin dereceleriyken dier elinde bulunanlar ehli için

atein derekeleridir. Aann O’nunla ilikisi, .yukarnn ilikisiyle bir-

dir. Çünkü Allah Tcala her nerede olurlarsa olsunlar kullaryla birlikte-

dir. Öyleyse Allah Teala cennet derecelerinde kullaryla birlikte olduu

gibi cehennem derekelerinde de anna layk tarzda onlarla birliktedir.

Bilmelisin ki, derecelerden birisi, mafiret, yani örtme derecesidir.

Mafiret iki derecede gerçekleir: Birincisi günahkârlar günahn ceza-

snn kendilerine ulamasndan örtülmesi; dier derece ise günahn

isabet etmesinden kendilerini örtmektir. Bu örtme, ‘koruma örtmesi’

demektir. Allah Teala mafiretin, örtmenin birinci türü hakknda ‘On-

lar ac azaptan korur
170

buyurur. Mafiretin dier türü hakknda ise

‘Onlar günahlardan korur
’71

buyurur. Mafiretin baka bir örtmesi

yoktur. Öyleyse günahkâr ve azap arasnda perde olan örtü, kerem, af,

balama ve müsamaha örtüsüdür. Kul ile günah arasnda perde olan

örfüyse, ilahi inayet, ihtisas ve korunma örtüsüdür. Bunu Allah’tan

korku veya umut veya Suheyb hakknda söylendii üzere hayâ duygu-

su gerektirir: ‘Ne güzel kuldur Sühcyb! Allah Tcala’dan korkmasayd

bile asi olmazd.’ Günah ilemekten korunmasnn nedeni korkusuydu;

korku olmasayd bile, Allah’tan utanmak duygusu, kendisi adna günah

olmasa bile, herhangi birisi hakknda ‘günah’ denilen eyin onda ger-

çeklemesini engellerdi. Çünkü o sadece mubahlarda tasarruf eder.

Böyle bir durum inayetin zirvesidir ve mubahlarda tasarruf ederek ko-

runmadr.

Günahlarn en büyüü, kalpleri öldüren günahtr. Kalpler Allah

Teala hakkmdaki bilgiden yoksun kalnca ölür ki, bilgisizlik denilen hal

budur. Kalp Allah’m insann bedeninden kendisine seçtii evidir. Bu

ev bilgisiz kalnca, hrsz onu ele geçirmi, sahibiyle arasna girmi de-

mektir. Böyle bir insan kendisine kar zalim olan insandr. Çünkü o,

evi sahibine braksayd, ev sahibinden kendisine ulaacak iyilikten ken-

disini mahrum etmitir. Cehalet mahrumiyeti budur.

Burada dikkat çekilmesi gereken bir sr vardr: Rabbi sadece kal-

bin sdrdn gören kalp sahibi, Hakkn -herhangi bir snrlama ol-

makszn- bünyesinin ayn olduunu görenden aa derecede bulunur.

Çünkü Hak ikinci kiinin görmesi, duymas ve bütün güçleridir. Ha-

diste herhangi bir ey ayrt edilmemitir. Öyleyse kalp sahibi kalbini
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gözetirken dier bal sahibi Rabbinin kendisinden gizlendii her eye

kar Rabbiyle hüküm verir. Hak, bu gizlenme esnasnda söz konusu

nirelik sahibi tarafndan müahede edilir. Böylelikle ilham edildii

tarzda o eye kar davranr. Hakkn gizlendii eyde izhar edilmesi in-

sana ilham edilirse -ki bu Hakkn gizlendii o eye dönük inayetinden

kaynaklanr- O’nu ortaya çkartr, Hakk kendinden ifade eder, o ey-

deki Hakkn ne olduunu bildirir. Hakkn gizlendii eyde gizli halde

braklmas ilham edilirse, örtüyü orada brakr ve örtülü eyi aça ç-

kartmaz. Bu nitelik sahibi, kalp sahibi hakknda hüküm verirken hâl-

buki kalp sahibi Rabbinin evi olan kalbi koruyup Rabbinden bakas

ona girmesin diye kalbini gözetirken dier kii hakknda hüküm vere-

mez. Çünkü o güvenli bir kapcdr. Bunu anlaymca, bu ikisinden han-

gisi olduuna bakmalsn! Bu nedenle murakabe ehli, sürekli âlemde

tasarruftan perdelenmi kimselerdir. Onlar, Allah’ta snrlar tutan kim-

selerdir. Kalplerini murakabe etmekten (daha üst bir dereceye) yükse-

lip -ki perdelerin en büyüüdür- kalplerini murakabeden âlemi mura-

kabeye geçtiklerinde, imkânlar geniler. Fakat onlar, daha önce zikret-

tiimiz nitelikteki insann hükmüne sahip deillerdir. Çünkü onlar,

kendilerini gözettii için O’nu gözetir ve murakabe ederler. Allah Tea-

la her eyi gözetir. Onlar da Allah’n gözetmesine kar kendi muraka-

belerini tam bir dengeyle ve örrüme tarzyla yaparlar. Allah Teala on-

lar gözüyle gözettii gibi (kalbini murakabe eden) insan da gözüyle

Allah’ gözetir. Kendiliinde ve âlemde bütünüyle Hak olan insan ise,

murakabeyi aar. Çünki murakabe, bir sülük ve delil getirme makam-

dr. nsan Allah’ta, Allah ile, Allah’tan ve Allah’a doru sülük ettiin-

deyse, murakabe edilecek kimse kalmaz, çünkü artk yolda salilci engel-

leyecek bir korku yoktur. Böyle bir sülük, murakabesiz sülük demektir.

Bu menzil ilimler arasndan perdelerin çekilmesi, kimin üzerine

çekildiklerinin bilgisini içerir. Örtüler de perdeler gibi tazim amacyla

örtülebilir. Misal olarak, ardnda hükümdarn bulunduu perde ve ör-

tüleri verebiliriz. Bazen ardnda bulunan eyin aça çkmas istenme-

dii için bazen perdenin çekildii kimseye duyulan merhamet nedeniy-

le örtülebilir. Misal olarak Allah Teala ile âlem arasndaki perdeleri ve-

rebiliriz. Bu perdeler, Hakkn zatnn tecellileri kendilerini yakmasn

diye âlemi koruma amacyla çekilmitir. Bu menzil perdelerin kime

kar ve niçin çekildiinin bilgisini içerir. lahi kelamn terkip tarz bu
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menzilden örenilir. Kendisi bir iken, nasl terkibi kabul etmitir? Bu

sayede bilgili insan kelamn hakikatiyle kelamn nitelii olduu kimse-

nin konutuu sözü ayrtrr. Böylelikle -kelamda deil- konuulan

sözde terkip örenilir. Böyle bir bilgi deerli bir bilgidir ve ancak ke-

lamm mümkünlerin varlklarnda duyan Allah’ bilenlere tahsis edil-

mitir. Kabul eden ile makbul olan ey, kabul edenin nitelii olan ka-

bul, bu menzilden örenilir. Kabul, kabul edenin farkll nedeniyle

farkllar m? Yoksa kabul edenin onda bir etkisi yok mudur? lahi

hadlerin neyle ilgili olduu, bu menzilden örenilir Acaba zatnda

kendilerine mi döner, yoksa Allah’a m, yoksa âlemden ibaret olan

mümkünlere mi döner?

Hakikati bilen tartmaclarn nitelikleri bu menzilden örenilir.

Onlar, hakikad bilse bile, onu örterler. Misal olarak, doruluuna

inanmadklar bir mezhebi benimseyen fakihleri verebiliriz. Bunlar

yanlln bildikleri bir görüü savunmak üzere tartrlar. Hasm ise

kendi yanl düüncesine kar doru fikri ileri sürer, fakat fakih onun

doru söylediini bildii halde reddeder, batl -bile bile- hakikat ola-

rak gösterir. Acaba böyle birisiyle batln hak olduunu zannedip -

kendisine göre hak olmas nedeniyle- onu savunan kimse bir midir?

Bunlarn kyamette Allah katndaki durumu nedir? Acaba onlarn ilahi

bir dayana var mdr, yok mudur? nkâr, red ve yalan arasndaki fark

nedir? Bütün bunlar, var olan eyler midir, var olmayan eyler midir?

Var olan eyler ise, varln hangi mertebesindedirler? Hepsini kuatr

m, yoksa bir ksmnda m varlk bulunur? Var olmayan eyler ise, yok-

luk mertebelerinin hangisinde bulunurlar. Varlk kabul etmeyen yok-

luk mertebesinde midirler? Yokluun belirli bir nispetle varlk kabul

etmeyen bir mertebesi var mdr, yoksa her yokluk varlk mertebesine

nispeti kabul eder mi? Ya da varln nitelendii eyi kabul eden bir

yokluk mertebesinde mi bulunurlar? Bu smf, mümkün yokluktur.

Zayfn güçlüye kötülük etmeye yeltenmesi bu menzilden öreni-

lir. Acaba bu teebbüs gerçek bir güçten mi kaynaklanr? Böyle ise za-

yf kimdir? Ya da o mevhum bir güçten mi kaynaklanr? Böyle bir du-

rumda güçlü zayftr ve zayflndan onu perdeleyen eyin ne olduu-

nu bilmiyordun lerin deerini ve onlarn hakkn bilmeyenin kim ol-

duu bu menzilden örenilir. Bunu bilmeme nedeni nedir ki yakk
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almayan bir davran kendinden çkmaktadr? Allah katnda kendisini

bileni zikrettikleri hususta, meleklerin mertebeleri bu menzilden öre-

nilir. Bu durum ilahi yaknla sahip olduklarnda böyledir. Onlar Al-

lah Teala ile yaratklar arasnda vasta olduu gibi tevhit ahitliinde

de ortadaki kimselerdir. Allah Teala öyle buyurur: ‘Allah kendisinden

baka ilah olmadna ahittir, melekler ve bilgi sahipleri de..?
1 Her bir

eyde Allah Teala ile yaratklar arasndaki derecelenme, bu menzilden

örenilir. Allah katnda hakikati kabul etmenin meydana getirdii neti-

ce bu menzilden örenilir. htiyara göre hüküm vermek adalete zarar

verir mi, vermez mi? Bu menzilden örenilir. Bir eyi bilmiyorken ö-
renen ile unuttuktan sonra örenenin durumlar bu menzilden öreni-

lir. Acaba hatrlayann dierleri karsndaki durumu nedir? Bir eyin

hakkn yerine getirenin ihlas bu menzilden örenilir. Naho olan ile

sevilen eyler, bu menzilden örenilir. Zeyd’in naho bulduu ey
Ömer’in sevdii eyin ayn mdr, deil midir? Hakka özgü eyler bili-

nir mi bilinmez mi? lahi inayeüe Allah’n bildirmesi yoluyla o bilgiye

ulalr m, ulalmaz m? Bu konuda bir imkânszlk varsa, nedeni ne-

dir? Adil imamn yeri ve mertebesi neresidir? Nur deil, karanlk ne-

deniyle perdelenenlerin halleri, bu menzilden örenilir. Allah’tan nur

nedeniyle -karanlk deil- perdelenenler bu menzilden örenilir. Hem
nur hem karanlk nedeniyle perdelenenler, bu menzilden örenilir.

Perdeler perdelenenlere rahmet midir, sadece perde midir? Organlara

dönük teklifler, bu menzilden örenilir. tibar, tefekkür bu menzilden

örenilir. lahi inayet ehlinin desteklenmesi, bu menzilden örenilir.

Allah Teala onlar nasl destekler? Hangi mertebede destekler ve dü-

manlar onlara musallat etmesinin ve onlara kar güç vermesinin ne-

deni nedir? Onlara galip gelenin dayana nedir? lahi-var olan bir eye

mi dayanr, yoksa nefsanî-var olan bir eye mi dayanr?

Kendisini gördüünde ‘hak’ öldüünü söylediin ey, bu menzil-

den örenilir. Sonra onun batl, sonra hak-banl, sonra ne batl ne hak

olduunu, en sonunda da ‘ne olduunu bilmiyorum’ dersin. Hükmün
bilgisizlie dönmesi o eyi bilmenin kendisi inidir, yoksa onu bilmeye

ulamak mümkün müdür? Bu kii ise o bilgiye ulamam, -hakknda

konutuu eyin niteliini deil- kendi niteliini söylemitir. Taassup-

suz insaf, bu menzilden örenilir. Mertebesi nedir? Zorlamayla deil,

lütufla öfkenin didirilmcsi bu menzilden örenilir. Çünkü zorlamak
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öfkeyi dindirmez, sadece yenilmi olmak nedeniyle hükmü gizlenir.

Meleklerin saf tuttuklar gün âlemi ihata etmeleri bu menzilden öre-

nilir. Onlar bugün de ayn surette bulunurlar. Meleklerin bizde olan

hükümleriyle o günkü hükümleri arasndaki fark, bu menzilden öre-

nilir; hâlbuki ihatadaki nitelikleri ayndr. Niçin orada birbirlerine nida

ederler? Burada ise belli yerlerin dnda öyle deildir. Çünkü kyamet

dünyayla ayn tarzdadr. Fakat orada hüküm veren vastalarn ortadan

kalkmasyla hüküm verirken burada hüküm veren de ayn birdir; fakat,

iki diyarn ayrmas için, burada vastalara göre hüküm verir. Nitekim

Allah’n iki kabzas da cennet ve ate vastasyla birbirinden ayrr.

Allah’a hüküm dayatann bunu nereden harekede yapt, bu cü-

retkârla onu neyin sevk ettii. Hakkn nitelii mi yoksa bilgisizlii-

nin nitelii mi olduu bu menzilden örenilir. Zorba ve kibirlilere dö-

nük ilahi inayet, bu menzilden örenilir. Allah’n ilahi isimlerden do-

kunulmaz braktklar, bu menzilden örenilir. Niçin onlar masum b-

rakmtr. lahi isimlerden masum brakmadklar, bu menzilden öre-

nilir. Misal olarak el-Ahad ismini verebiliriz. Bu isimde tecelli gerçek-

lemez. Allah isminde veva bu isimde tecelli yoktur. Bu iki ismin d-

nda bizim bildiimiz isimlerde tecelli gerçekleir.

Duraanlkta hareket bu menzilden örenilir. Mümin ile alim ara-

snda gerçekleen ortakln hangi mertebede gerçekletii bu menzil-

den örenilir. Neye göre ortaklk gerçekleir, neye göre birbirlerinden

ayrrlar? Mümin alimin derecesine ulaabilir mi? Sadk haber yoluyla

kabul ettii bilgiyle mümin alimlerin derecesine ulaabilir mi, ulaamaz

m? Peygamber olduklar hakkndaki iddialarnda peygamberleri do-

rulamak hakkndaki delil, getirdikleri haber ve hükümlerin doruluu-

na da ular m? Yoksa baka bir delil mi lazmdr? Mukallit olmkla

birlikte mümin alim de olur mu? Çatma yoluyla, çarann çard
kimse için çarlan hale gelmesi ve ortaya çkan bu döngü, bu menzil-

den örenilir. Âlemde doann gerei olarak kurtuluu istemenin

hükmü, bu menzilden örenilir. Fakat âlem bunu bilmez. Acaba onu

âlemde bilen snf çimdir? Kurtulu ne demektir? Her çarann ve ça-

rd ilahi ismin alametinin ne olduu bu menzilden örenilir. nsa-

nn elinde bulunan eyleri atp ank onlara itimat etmedii ve bütün

ilerini Allah’a teslim ettii vakit bu menzilden örenilir. Okun atana
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geri dönmesi bu menzilden örenilir. Bunu Telimsan’da okçuluk sana-

rn bilen birisinden örenmitim. Okunu attn görmütüm. Ok he-

defini ulatnda, atana geri dönüyordu. Bu durum benim için amel-

lerin yapanlarna dönmesi hususunda ibretlik bir misaldi. Zaman ol-

mad halde zamann menziline yenleen ey, bu menzilden örenilir.

Hakimin hükmünden sonra tartma, bu menzilden örenilir.

Hükmün döndürülmesine bir etkisi yokken, bu tartma niçin yaplr?

Hakim için ahitlerin yerleri bu menzilden örenilir. Hakimin bilgisine

ramen hükmünü terk ederek, ahitlerin sözüyle hüküm vermesinin

nedeni bu menzilden örenilir. Böyle bir uygulama âlemde niçin var-

dr? Bize göre böyle bir hüküm, canlar hakknda veya hadleri uygula-

mada deil, sadece mallarla ilgili verilen hükümlerdedir. htiyaç nede-

niyle ertelenmesi caiz olmayan eyler, bu menzilden örenilir. Bilginin

gerçeklemesi için korunmu olan açklamann faydas nedir? Onunla

hüküm vermek niye terk edilir? Bu durum hangi hadiselerde gerçekle-

ir. Bu meselede kim doru yapmaktadr? Acaba bilgisine göre hüküm

verdiini söyleyen mi, muhalif mi hakldr? Bana göre, bir meselede

bir eyi biliyor isem ve ahitler bildiime aykr ahitlik yaplarsa, bu

görüte isem bilgime göre hüküm vermem caiz olmaz ve hüküm verir-

ken o konuyu bilmeyen hakim gibi davranarak hüküm vermeyi brak-

rm. Bana göre doru yorum budur ve içimde bir ey kalsa bile benim

mezhebim budur. Bu tarz bir hüküm mallarla ilgili verilen hükümler-

dendir. Canlar hakknda hüküm verirken, masumluu bildiimde, bil-

gime göre hüküm veririm. Masumluk yok ise ve iftira edenin doru
söylediini bilirsem, ahitlere göre hüküm verir, bilgimi brakrm.

Vardm görüün sebebi, bu menzilden örenilir.

Âlemin insandan üstün olmasn salayan özellik, bu menzilden
A

örenilir. Alemin bu üstünlüü insana kar ebeveynin üstünlüüdür.

Saat diye isimlendirilen ey, bu menzilden örenilir. Âlemde Allah’a

kar büyüklük sahih midir, deil midir? Eyanm zati olarak talep ettii

eyler, bu menzilden örenilir. Bu konuda harikulade sahih midir -ki

böyle olursa yapmayla gerçekleir-, yoksa yaratmayla m gerçekleir?

Adet alrsa, onun yeri nedir? Talep edende midir ki böyleyse zatnn

gerektirdii ii takip eder. Nimetlenene verilen nimetlerin ifadesi bu

menzilden örenilir. Bunlardan öretme amaçl olanlar ile nimeti inkâr
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etmesine karlk zikredilenler hangisidir? Maddi ve manevi âlemin ha-

yatnn esas bu menzilden örenilir. Bunlar tek eye mi döner, dön-

mez mi? Doada maddi hayan verecek bir hayat var mdr, yok mu-

dur? nsann dünyadaki yaratl ve burada kalrkenki halleri, ölümden

sonra bedeninin varaca yer, bu menzilden örenilir.

Hayat ve ölüm bir nispet midir, yoksa farkl yerlerde otaya çkan

bir hakikat midir? el-Miimit tek bir ölümle mi öldürür? Böyleyse, se-

bep olur; veya sadece öldürür mü? Ayn ey hayat için gcçcrlidir. Bu

durumda ölüm, el-Mümit’in hükmüyle ölümün kendisidir. Kazann

hükmü ve kaderden üstünlüü bu menzilden örenilir. Peygamberle-

rin getirdii mucizenin bir art olmad ve onu getirmenin zorunlu

olmad meselesi bu menzilden örenilir. Allah’m karsnda edepsiz-

lik yapsalar bile kullann gözetmesi, bu menzilden örenilir. mann
genel olarak ahirette fayda vermesi bu menzilden örenilir.

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr.’

ÜÇ YÜZ KIRKBENC BÖLÜM
Dinde hlasn Srr Menzilinin Bilinmesi. Buradaki

'Din' Nedir? eriat Niçin 'Din' Diye simlendirildi?

Hz. Peygamber Niçin yilii 'Adet' Diye simlendirdi?

Her aht Kuraridan bir suresi var

Beriyi O’nun kitabndan surem tenzil

Ulvi yönüm için getirdi onu

nerken Mikail ve Cebrail

içindeki rahmet ve sevgi beri yumuatrken

Yanlarnda hidayet ve saptrma da vard

Baktmda ayetlerinde srlar gördüm

Ate nur ve tenzil ve temsil
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Kara kirpikli gözlerin ilk bak
Uçlan sürmelenmemi kirpiklerin

Bu sure bize Halep’te tecelli etmiti. Onu görünce
c

bu insan ve cin-

lerin temas etmedii suredir’
73

denilmi, onda ve ondan bana doru güç-

lü bir meyil görmütüm. Daha önce girdiim bu menzile benzer bir

ekilde bana suredenmiti. öyle denildi: ‘Bu suret, dier müminlerden

ayr olarak sadece saha tahsis edildi.’ Böyle denilince, iareti anladm,

surenin zatm ve benim hakikatim olduunu gördüm, benden bakas

deildi o! Çünkü bütünüyle bir eye mahsus olup kadm veya- hadis

baka bir eye ait olmayan, ancak o eyin zatdr. Bunun üzerine öyle

dedim: - ‘te ben oyum.’ Bunu söyleyince ihlas ile ayn kökten gelen

‘tahlis’in anlamn kavradm ve Kuran okunurken bana indirilenden

okunan ksmn anlamn örendim. hlas suresinin okunmas esnasnda

gelen ilham, bana baka bir surenin deil de niçin onun ‘ihlas’ adyla

isimlendirilmesinin anlamn verdi. Hâlbuki sureler, Allah'n nispet ve

niteliklerine (dayanr) ve dolaysyla (ilahi nispeder ile âlem arasndaki

ilikinin gereiyle) âlemin bütünü demektir. Bu iaretle unu ören-

dim: Âlem, toplam bakmndan -yoksa tekil parçalar yönünden deil-

‘apaçk Haktr (hakk- mübin).’ Böylelikle zat yönünden nispetleri ha-

lis olmutur: Bu toplam Hakta tek hakikattir ve o âlemde hakk-

mübindir.

Yahudi ümmetinden bir grup Hz. Peygamber’e ‘Bize Rabbini ni-

tele!’ deyince, kendisine indirdii vahye göre, bütün insanlar için Al-

lah’ nitelemitir: ‘De ki, O Allak birdir (ahad)’
74

Allah’ ahadiyet, yani

mutlak birlik özeliiyle nitelemitir. Bununla birlikte âlemdeki her par-

çann kendine özgü bir ahadiyeti, yani birlii vardr ve onda hiçbir ey-

le ortak deildir. Bu birlikle her varlk, dierleriyle ortak nitelikleri olsa

bile, baka varlklardan ayrr ve farkllar. Sonra ona öyle denildi:

*Allah Samed'dir .’
75
O, ilerde kendisine yönelinendir. Bununla birlikte

âleme yerletirilen sebeplere bavurulur. Onlara ‘sebep’ denmesi, bütün

sebeplerin dayand ilk Samcd’e sonuçlarn (müsebbebat) ulatrma-

larndan kaynaklanr: ‘Domad.’
76

Bu, çocuu olmayan ksr demekti

ve Allah rüzgâr ‘akim’ diye nitelemitir, çünkü rüzgârlarn bir ksm
*77 A

çiçek tozlarn tarken bir ksm ksrdr: ‘Dourmad .’ Niteldm Adem

dourmad. Çünkü soru soranlar, doumun ne olduunu biliyordu ve
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bu nedenle onlarca bilinen bir eyle kendilerine hitap edildi.
£Ona denk

yoktur.'
7*

Burada zevceyi kast etmitir ve bu ifade ‘Mesih Allah’n o-
ludur’ ve ‘Üzeyr Allah’n oludur’ diyenlere yöneliktir. Denklik ben-

zerliktir. Kadn ise hiç bir zaman erkee denk olmaz. Çünkü ‘Erkekle-

rin kadnlar üzerinde bir derecesi vardr
'79

buyurur. Dolaysyla kadn

erkee denk deildir. Çünkü edilgen, faile denk deildir. Âlem Allah’n

edilgenidir, dolaysyla Allah’a denk deildir. Havva Âdem’in edilgeni-

dir. Adem ise Havva’da faildir ve ‘bu yönden’ ona denk deildir. Allah

Teala ‘Erkeklerin kadnlar üzerinde bir derecesi vardr '90 buyurmu,

Havva Âdem’in edilgeni olduu gibi erkek de kadnn edilgeni olmasn

diye Hz. sa’y Meryem’in edilgeni yapmamtr. ‘Ona gözüktü .'
81

Yani

Cebrail veya melek. ‘Yakkl bir erkek olarak ...'
82
Sonra ona öyle dedi:

‘Sana rabbinden bir elçiyim, temiz bir çocuk vermek üzere geldim .’
83
Melek

Meryem’e sa’y vermi, Hz. sa bir erkek suretinde görünen melein

edilgeni olmu, babasnn suretinde erkek bir insan ve ruh olarak orta-

ya çkm, melek olan babasnn sahip olduu iki sureti kendinde bir-

letirmitir. Babas kendisi bakmndan bir ruh, fakat beer suretinde

gözükmesi yönüyle beerdi.

Bu sure ‘ihlas’ suresi diye isimlendirildi, yani Hakk âlem için akln

Allah haklndaki hükmü olan tenzihten sovudam, sonra ayn haki-

katte âlemdeki niteliklerin toplamndan ayrtrmtr (tahlîs; cem bey-

e’t-tenzih ve’t-tebih). Bu nitelikler, âlemde ayr ayr bulunuyordu ve

bir varlk onlar kendinde toplamamt Âdem âlemde ortaya çkan en

kâmil surettir, bununla birlikte eksiktir. ‘Dourmad.’ Çünkü o bir

(ahad) ve samed’dir. Dourulmad. Havva da ona denk deildi. Bu su-

re Hakk tebihten ayrtrd gibi tenzihten de ayrtrmtr.

aret ettiim hususu anladnda unu da bilmelisin: hlasn srr

Allah’n bilgisini âlemden, daha dorusu âlemdekilerin çoundan giz-

ledii kader srrdr. Böylece Allah, eyay tanmlaryla ayrtrm ve

temyiz etmitir. Kader srr da bu demektir. Çünkü kader eyay belir-

lemek demektir ve bu sayede de eya farkllat gibi yaratlm yara-

tandan, zamanda var olan bilinen ve görünen sabit bir nitelikle kadim-

den ayrr. Kadim ise hadisten (zamanda var elan) belli bir sübutî ni-

telikle deil, zamanda olann ayrc özelliinden kendisini olumsuzla-

makla ayrr (selbî yöntem). Kadim, bilinen- bilinmeyendir. Sadece O
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-teala anuhu- bilindii gibi meçhul olandr. O’nu bilmemenin kendi-

sini bilmek demek olmaktan Allah Teala münezzehtir! O’nu bilmek

O’nu bilmemek demektir. Bundan daha yüce bir ayrm olamayaca

gibi bunda .akl sahipleri ve basiretliler için bundan daha belirgin bir

ayrm da yoktur.

Dinde ihlas meselesine gelirsek, dinde ihlas, ‘uygun karlk’ de-

mektir. Binaenaleyh sadece (amele verilen) artmayan ve eksilmeyen

‘uygun karlk’ vardr. Çünkü Allah, bir hakikati bildirmek üzere, onu

‘uygun karlk’ yapmtr. Çünkü cezalandrlan/karlk verilen, istida-

dnn vermedii bir eyi kabul edemez. Üzerinde ortaya çkan ve bizzat

kendisinde, yani istidatta bir cezay gerektiren borcu, onun istidad ka-

bul etmitir. Baka bir ifadeyle cezay istidat kabul etmitir ve (istida-

da) uygun ceza ve karlk haline gelmitir. Ceza amele aittir ve amel

sahibi onu kendi amelinden kazanmtr. Bu nedenle sahih bir rivayette

öyle denilir: ‘Cennette gözün görmedii, kulan duymad ve hiçbir

yaratlmn kalbine gelmeyen nimetler bulunur.
5 Çünkü amel sahibin-

den kastsz olarak öyle amel meydana gelir ki, onu gözü görmemi,

kula duymam ve kalbi düünmemitir; söz konusu amel, ancak on-

dan çlanca görünür ve sahibinin aklna gelir. Cennette de dünyada

görülmeyen veya duyulmayan veya kiinin kalbine gelmeyen nimeder

vardr. Böyle bir amele ‘uygun karlk’ kendisi gibi bir nimettir. Bu

amel ‘Sizi bilmediiniz ilerde yaratrz’84
ayetinde belirtilen durum kap-

samndadr. Allah insan fikir yoluyla bilmedii veya gözüyle görmedi-

i veya orada bulunmay kulann duymad bir menzilde ortaya ç-

kartr. Böyle bir amçlin cennetteki karl ve cezas ise zikrettiimiz

tarzda gözün görmedii, kulan duymad ve herhangi bir yaratlm-

n aklna gelmeyen nimet olabilir. Bu ceza o amel için uygun bir nite-

lik kazanmtr ki, bu da kader srnn bir yönüdür.

Din iyi amel olduu gibi ayn zamanda din ‘adet (avdet etmek, sa-

hibine dönmek)’ demektir. By nedenle Hz. Peygamber iyilii ‘adet’ di-

ye isimlendirdi. Bu ifade gerçekleri bilen birisinin, yani Hz. Peygam-

berin verdii bir müjdedir. Bu müjde, nefsin özü gerei iyi olmas-

demektir. Nefs kötülüü ancak söz gelii arkadann srar tarznda bir

hacet nedeniyle kabul eder, yoksa kötülük, nefsin zatndan deildir.

Peygamber ‘iyilik adet, kötülük srardr’ buyurur. Dost nefsi zorlayarak
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Allah’n emrine ve yasana kar gelmek anlamndaki kötülükte srar

edince, nefs bu srara ve baskya direnemez. Allah Teala nefse ilham

verir, hatta melein bilmedii ‘özel yönden’ o kötülüü kabul etmesini

söyler. Ardndan nefsin Hakkn kendisini tuzaa düürmesiyle ilgili

endie ve korku hissettiini görür. Bunun üzerine Hak nefse ‘tebdil’,

yani kötülüklerin iyilie deitirilme mertebesini ve yükümlülerin ile-

rinin rahmete varacan göstererek, u ayeti okur:
‘

Allah onlarn gü-

nahlarn iyiliklere çevirir.
,8:> Ardndan kendilerine kar ar gidenler

hakkndaki u ayeti okur: ‘Allah'n rahmetinden umut kesmeyin, O bütün

günahlar balar.’
8* Bunun üzerine nefsin korkusu ortadan kalkarak

yaknnn getirdii kötülüü kabul eder, rahmetin, affn ve balama-

nn genelliini bilmedii için de kendisinden meydana gelen bu kabule

ramen mesrur olur.

Nefs Allah Teala’nn aff, yakn olan eytann getirdii kötülüü

kabul edenler için belirlediini veya dostun srar ve iknasyla kötülüü

kabul eden nefsi ‘zorlanan kimse’ konumunda saydn bilmiyordu.

Hâlbuki zorlanan kimse cezalandnlmaz. Bu nedenle kötülük, ilahi bir

müjde olarak, ‘srar
5

diye isimlendirilmi, bunun farkna herkes var-

mamtr. yilik ise ‘adet (alkanlk)’ saylmtr, çünkü nefs, babas

temiz, ve kutsi ruh olduu için, özü gerei iyidir. Baka bir ifadeyle

nefsin doas iyiliktir. Nefsin annesi ise karmlardan düzenlenen su-

rettir. Nefsin kabul ettii ilk ey, eitlik ve adalettir. Bu durum ‘Seni

düzenledi ve sana itidal verdi’
87

ayetinde belirtilir. Adaleti kabul, iyiliin

ta kendisidir ve nefs asil itibaryla bu (düzenlenmi ve itidal bulmu)

yaratl kabul etmitir; söz konusu yaratl karmlardan ibaret olan

birbirine zt olan unsurlara komudur ve iki zddn birbirini itmesi zo-

runludur. Nefste birbirine itme olmadna göre, bu durum, onun as-

lnn iyiliini gösterir. Düzenlenmesinin ve tesviyesinin ardndan ise

kendisine üflenen kutsi ruhu kabul etmitir. Böylelikle nefsin yaratl-

na ilave olarak kabul ettii ilk ey, bu temiz ve temizleyici iyi ruhun üf-

leniliidir. Bu nedenle iyilik ve hayr, nefs için doas gerei bir al-

kanlk ve adet olmutur. Nefs bu doada yaratlmtr ve bu nedenle

sonunda aslna döner. Çünkü asim bir yönü, zikrettiimiz ekilde, iyi-

lii kabuldür. Böylece rahmet sonunda nefse ular. Nitekim onun var-

l da rahmetin kendisiydi. Böylelikle i balad gibi bitmi, son ba-

langcn ayn olmutur.
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Bu görüü destekleyen hususlardan biri, bütün insanlarn asl olan

ilk insann yaratlnn son derece temiz ve nezih olmasdr. Onun üs-

tünlüünün nihayeti, ilahi surette yaratlm olmasdr ve bu nedenle

ondan ancak (kendisine) uygun bir ey ortaya çkabilir. Bilindii üzere,

birbirine zt ilah isimlerin hakikatleri, varlkta bir muhalefetin olmas-

n gerektirse bile, bu muhaliflik onlarm birbirini knamasn gerektir-

mez. Ayn ekilde insan yaratlnda da muhalefet ortaya çktnda,
iin sonunda ebedi azapla karlamaz, çünkü asl -ki ilahi suret demek-

tir- himaye eder. nsan muhalefete mecburdur ve muhalefet zorunlu-

dur. Çünkü ilahi suret üzerinde yaratlanda isimlerin birbirine zt ol-

mas zorunludur. En-Naf ismi ed-Dar, el-Muti ismi el-Mani deildir.

O halde bu hakikatlerin insann yaratlnda ortaya çkp suretin tam

olarak zuhur etmesi gerekir. Öyleyse itaatkâr günahkârn, mürik bir-

leyenin, muaml ilahi sfatlar kabul edenin, emre uyan ise ilahi isimle-

rin yardmyla muhalif olann mukabilidir. Bu durum ‘Hayr! hem onla-

ra hem unlara Rabbinin ihsanndan yardm edeceiz
’88

ayetinde belirtilir.

Kastedilen günahkâr ve itaatkârlar, iyilik yapanlar ve kötülük yapanlar-

dr.
‘
Rabbinin ikram snrl deildir

d

89
Yani engellenmi deildir, çünkü

Allah Teala özü gerei verendir, iyilii alan yer ise kabiliyetlerdir. On-

lar, istidadaryla kabul ederken istidadan ilahi isimlerin onlardaki etki-

leridir. Bu ilahi isimler arasnda bir uyum ve çatma vardr. Birbiryle

uyumlu olanlara misal olarak er-Rahîm, el-Gahr vb. isimleri; birbiriy-

le çelienlere misal olarak el-Muiz ve el-Muzil vb. isimleri verebiliriz.

Bir mahallin söz konusu isimlerden birisinin hükmüne göre bir istidad

bulunmaldr ve ilahi hükmü kabulü o istidada göre gerçekleir.

Herkes ya muhalif veya uyandr. Böyle birisi nasl olur da bizatihi

ve özü gerei knanr? Arazlar ise sabit deildir. Öyleyse insann iyilii

zatî ve özü gereidir. Hükmü geride kalacak olan da odur. Kötülük ise

dolayldr; bir süre sonra olsa bile ortadan kalkar. Allah Teala öyle

der; ‘Onun haberini bir süre sonra öreneceksiniz

d

90 Bu ayet ‘Ey kulla-

rm !...^
1

ayedndeki ifadeye benzer. Allah Teala onlar kendisine izafe

etmitir. Nitekim yaratlta da nefislerini kendisine izafe ederek öyle

buyurur: ‘Ona kendi ruhumdan üfledim
m Baka bir ayette ‘Her birine

Rabbinin ikramndan yardm ederiz
’95

buyurur. Sonra öyle der: ‘Ey ken-

dilerine kar haddi aan (israf) kutlarn sraf, had ve miktarn dna
çkm cömertliktir. fakta da ayn ey söylenmitir: ‘Ne israf ne de
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cimrilik ederler

’

9B
Yani ihtiyacn dna çkacak kadar geniletmeyin ve-

ya ihtiyaç duyulan eksiltecek kadar da sk tutmayn. ‘Allah’n rahme-

tinden ümit kesmeyin.’
96 Rahmet her eyi kuatr ve eyadan daha kâ-

mildir. Sizi neyden yarattmz ve nasl yarattmz -ki temiz bir ruh

ile uyumlu/itaatkâr, asi olmayan ve muhalefeti olmayan bir doadan

yarattk- size bildirdik. ‘Allah bütün günahlar balayandr .’
97

Onlardan

hiçbir eyi geride brakmadna göre, günahkârlarda azap neye göre

ebedi olacaktr?

Öyleyse sadece uygun bir ceza vardr. Allah Teala mafiret etmi-

tir ve mafiret edilenin artk bir hükmü kalmaz. Çünkü günah ba-
layan ve mafiret eden *

Gafur ve Rahimdir .’
98
Özü gerei Gafur ve Ra-

him olan bir günah balam ise sürekli olarak onu balam de-

mektir ve kula bir daha günahn hükmü dönmez. Çünkü onu koruyan,

el-Gafur ve er-Rahîm’dir. Günah ortadan kaldrp balayan bu ve

benzeri isimden bakas olsayd, kendisini koruyann olmay nedeniy-

le balama hükmü de sabit olmayabilirdi. Açkladmz hususim far-

kna varmalsn! Bu konu, marifetin özüdür.

Bilmelisin ki, Allah adamlarndan kâmiller ve yeryüzündeki halife-

lerinin Hakk görmesi -ki onlar Allah’a görmeden deil, kendisini mü-

ahede ederek ibadet ederler- bir ilave deil, bir karlk ve cezadr. Bu

kemalden aadakiler adna Hakk görmek, cezaya ilave olabilir. Bu

ilave
‘
iyilik yapanlar için güzellik ve ilave vardr ayetinde zikredilir.

Hz. Peygamber öyle der: Tarttnda tercih etmelisin!’ Bunun nede-

ni, Allah peygamberinin kendiliinde gerçee göre hüküm vermesidir.

Hz. Peygamber teraziyi elinde tutan insana ‘Tercih yap’ demitir. Bu-

nun amac, Allah’n hak edie ramen ilaveyi zikrettiini görünce, hak

ettii eye ilave edilmesini salamaktr. Hz. Peygamber bu makamda

‘En hayrlnz, en iyi hüküm verenizdir’ demitir. Ceza demek de olan

dinde hlasn anlam budur.

‘Senden sana snrm’ hadisinin anlam da burada ortaya çkar.

Hz. Peygamber herhangi bir isim belirlemeksizin ikinci tekil ahs za-

miriyle snmay zikretmi, onun bir mukabili olmamtr. Çünkü

peygamber isim belirlememitir, dolaysyla kimden snlaca belli

deildir. Nefsini Hakkn suretinde görerek ‘senden’ demi, Allah’a

kendi nefsinden snmtr. Çünkü nefs ‘misil
5 anlamyla Kuran’da ge-
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çer:
‘
Nefislerinizi tezkiye etmeyin.'

100
Benzerleriniz demektir. Hz. Pey-

gamber ise ‘Allah’a kar hiçbir nefsi tezkiye etmem’ der. Baka bir ha-

diste ise ‘Nefisleriniz hakknda korktuunuz gibi’ der. Bu da benzerle-

riniz ve birbiriniz demektir. Öyleyse ‘Senden sana snrm’ hadisin-

deki iki zamir, tek bir zamir anlamnda yorumlanabilecei gibi ‘senden’

ifadesindeki zamirin misle dönmesi de mümkündür. O da istifade ede-

nin nefsidir. Çünkü o, halife ve en yetkin ekilde sureti elde eden kim-

sedir. Öyleyse Hz. Peygamber, ilahi-gizli bir tuza bilmesi nedeniyle,

nefsinden Allah’a snmtr.

Allah bu insan yaratlnda (kendi) misli olan sureti sadece terif

amacyla izhar etmemitir, ayn zamanda bu durum -bir eref olduu

kadar- snama ve imtihan demektir. Öyleyse her kim kâmil anlamyla

surede zuhur ederse, hiç kukusuz, iki ele bal olan erefi de elde et-

mitir. Çünkü ilahi suret herhangi bir tarzda kötülenemez. Kim ke-

malden eksik kalrsa, onun için -farknda olmad yönden- bir vardr.

Âlemde halife olmak da eref deil bir snanmadr. Bu nedenle Hz.

Peygamber ‘Hükümdarlk ahirette pimanlk sebebidir’ buyurur. Bu-

nun nedeni hükümdarln sahibinin kyamette hesaba çekilmesini ge-

rektiren haldar ortaya çkartmasdr. Hükümdar kyamette dünyada

herhangi bir ii üsdenmemi olmay temenni ederdi. Hz. Peygamber

bizi çoban sayarak öyle demi: ‘Hepiniz çobansnz, güttüklerinizden

sorumlusunuz.’ Her ahsn ilahi suretten bir pay vardr. Kimde suret

tam olarak bir araya gelirse, artk o mesul deildir, çünkü ‘
Allah yapt-

ndan mesul deildir, onlar ise sorumludur.’
101 Arzusundan konumayan

kimse, söylediinden hesaba çekilmek veya tartmaya konu olmak ek-

linde bir mesuliyete maruz kalmaz. Fakat bazen bir ey örenmek

amacyla ona soru sorulabilir. Bunun amac, dinleyenlerin bilgi edin-

mesini salamaktr. Söz gelii Hak, arzularndan konumadklar halde,

bir araya getirdii gün peygamberlerine ‘5i2:e nasl karlk verildi’ diye

sorar, onlar da ‘Bilgimiz yok. Sen gaybleri en iyi bilensin’
102

diye cevap ve-

rirler.

Mevkf ehli, yani keif sahipleri, peygamberlerin âlemde en kâmil

kefe sahip insanlar olduklarn hilir. Bununla birlikte Allah Teala onla-

ra ümmetlerinin veya davetlerinin ulaLi insanlarn kalplerinin nasl

karlk verdiini bildirmemitir. Çünkü peygamberler orada bulun-
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muyorlard veya yanlarnda bulunup diliyle davete olumlu karlk ve-

ren insann diliyle olduu gibi kalbiyle karlk verip vermediini bil-

miyorlard. öyle diyebilirsin: ‘Diliyle kabul edenin cevabm ve neyi

kabul ettiini duymutur.’ öyle deriz: Hal karinesinin bir hükmü var-

dr, onu kendisini gören bilebilir. Peygamberlerin verdikleri cevaptan,

onlarn bu soruyla Allah’n kalplerin nasl karlk verdiini kastettiini

anladklarn örendik. Çünkü onlar ‘Bilgimiz yok, Sen gaybleri en iyi bi-

lensin
5103

demilerdi. Allah’n sorusuyla dille verilen cevab anlasalard,

diliyle ikrar edenin kabul ettiini duyduklar için, kabul ettiini duy-

madklar kimseleri ayrt ederlerdi. Hâlbuki onlar, cevapta gaybleri zik-

retmitir. Buradan sorunun kalplerin cevabyla ilgili olduunu anladk.

Bunun yan sra buradan unu da anladk: Kefin her eye yaylacak

kadar genel olmas zorunlu deildir. Fakat kefe sahip olan insanda

(her eyi kefen bilecek) bir keif istidad vardr. Iiak kefe konu olan

ey mana ise kalbinin aynasna, suret ise gözünün aynasna âlemin sr-

larn yanstp ona kefettirirse, insan bunlar görür, o kadar!

öyle sorabilirsin; ‘Hak bir insann gözü olabilir. Böyle bir insann

âlemdeki her eyi görebileceini ve Hak ile bakt için gözüne hiçbir

eyin gizli kaymayacan söylediini biliyorum.’ öyle deriz: Haklsn!

Fakat makam ile hal arasnda fark var. Hallerin bir süreklilii yok ki!

Bizim söylediimiz bir haldir. O hal gerçekletiinde keif müm-
kündür; fakat hal kalktnda, arak Hak ile deil, yaratlm gözüyle ve

Hakkn yardmyla bakar. Bu durumda onun hükmü yaratlmlarn

seçkinleriyle birdir. Baka bir ifadeyle tümel deil, tikel kefe sahiptir.

Çünkü o sadece sradan insanlara da ait olan bir özellikle mutat bir

halde kefeder. Âlemde görülen her eyi kefetse bile, içinde bulundu-

u vakitte ve olduu hal üzere onu kefeder. Bu hal kendinden kalkü-

nda, görülenlerin bu kefin ardndan neye döneceini bilemez. Aca-

ba onlar bulunduklar hal üzere mi kalr, yoksa baka bir hale mi geçer-

ler? Bu nedenle Allah Teala bu konuda onlardan bilgi istemi, onlar da

‘Bilgimiz yoktur
’ 104

demitir. Zanla cevap, (ilahi huzurda) yakk almaz.

Sonra sözlerini tamamlayarak ‘Sen gaybleri en iyi bilensin
’ 105 demi-

ler ve Hakkn bilgisini gayblerie snrlamlardr. Çünkü srlarn kendi-

sinde ortaya çkaca bir gündedirler. Srlar ise âlemin birbirlerinden

perdeli olduu eylerdir.
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Allah Tcala bize bu ayetle keif sahipleri karsnda nasl davrana-

camz ve kefin mertebelerini öretmitir. Bu bilgiyle birlikte keif

sahibini mertebesinin üzerine çkartmayz ve halinin hakk olmayan bir

eyi kendisinden talep etmeyiz. Halinin hakk olmayan bir eyi ken-

dinden talep edersek onu zorlar, mazeretini kabul etmeyiz ve bu ko-

nuda bilgisizlikle suçlarz. Hâlbuki kendimizin bilgisiz olduunun far-

knda deilizdir ve bu nedenle iki kez cahil oluruz.

Meleklerin belli bir makamlar olduu gibi insanlarn da belli ma-

kamlar vardr. Bir ksmnda onlar adna artma gerçekleir ve b ma-

kamlar aamazlar. Bilgileri artsa bile, bu makamdan gerçekleir. Bu

makam insann son nefesinde bulunaca makamdr ve ruh ‘ölüm’ de-

nilen hadiseyle bedeninden o makamdayken ayrlr. Bu makamdan

onun adna ‘ilave’ meydana geldii gibi insanlar arasnda ahirette dere-

celenme de bu nedenle gerçekleir. Allah Teala bilgi verilenlerin derece

ve makamlarm -ki onlar müminlerdir- bilgi verilmeyen müminlerden

yüksek yapar. Allah Teala makamlar sayesinde baz snflar dierlerin-

den üstün yapmtr.

Bu menzilde Ar ilmi bulunur. Rahman isminin üzerine istiva et-

tii Ar, Allah’n el-Hakem ve el-Adl isimleriyle kyamet günü hüküm

vermek üzere getirtecei ve sekiz melein tayaca Ar mdr? Baka

bir Ar mdr? Rahman’n istiva ettiinden baka bir Ar ise, ‘O gün’ ki

kast edilen kyamet günüdür - ‘Rabbinin Ar’m sekiz melek tar?’
106

ayeti

nazil olunca Hz. Peygamberin söyledii u sözün anlam nedir: ‘Bu-

gün onu dört melek tamaktadr.’ Bu tannmayan sekiz melek de kim-

dir? Hepsi melek deil midir? Yoksa bir ksm melek de bir ksm me-

lek deil midir? Ar bir erir midir? O mülkün bütünü deil dc ondan

belli bir mülk müdür? Allah Teala onda kullarnn arasnda -ki kullar

mülküne dahildir- hüküm vermek ve haklarn ayrtrmak üzere gelir.

O halde söz konusu Ar’n belli bir mülk olmas gerekir. Kyamet gü-

nü Hakkn üzerinde geldii bu Ar, kyamette Allah’n içinde geldii

bulut gölgeleri midir, deil midir? Melekler de bulut gölgelerinde ge-

lecektir, fakat Allah’m gelii snrlanmadan münezzeh olmaldr. Bu

menzilden Ar’m yüzeyinin sonu bilinir. Acaba onun iishi var midir,

yok mudur? Ar’in bir çevresi olmas ne demektir? Onun üzerine istiva

etmek ne demektir? Onun bir üstü yoktur. Üst cismin nihayetidir ve
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onun ardnda boluk ve doluluk yoktur. Bütün bunlar Ar erir ise ve-

ya âlemde özel mülk ise, dikkate alnacak sorulardr. Ar bütün âlem-

den ibaret ise -yoksa cisimler âlemi deil- onun baka ve farkl bir

hükmü vardr. Bütün bunlarn bilgisi bu menzilden örenilir ve bu

konularda gerçein olduu hal üzere örenilmesi için bu menzilin ö-
renilmesi gerekir.

Dahil olan araçlarn farkll veya araçlarn olmayna göre, isti-

vann farkll bu menzilden örenilir. Cemaatin farkll, bu menzil-

den örenilir. Niçin hepsi bir cemaat olmamtr? Biri ötekinden nasl

ayrr? Her cemaatin yoksun kald ve bu sayede ötekinden ayrt
nitelik nedir? Bununla birlikte cemaatler birbirlerinden ayrsa bile,

fertlerine de bölünmemitir. Dirili esnasnda duyu güçlerinden ilk

hükme sahip olan, bu menzilden örenilir. Acaba duyu güçlerinden

baka bir gücün hükmü onu geçer mi, geçmez mi? lahi ruhun bütün

cisimlerin üzerine yaylmas, bu menzilden örenilir. Allah’n kyamet

günü yaratklar hakkndaki hükmünün halleri, bu menzilden örenilir.

O gün Allah Teala hangi isimle tecelli eder? lah kuvvet, yayma ve

dürmenin hangi zamanda gerçekleecei bu menzilden örenilir. Aca-

ba âlemin diriliini önceler mi, daha sonra mdr? Daha sonra ise, bu

esnada âlem nerededir? Melekler ve insanlar o gün bir yerde toplanr?

Hakk yaratklarn kötülendii niteliklerle niteleyenlerin mertebesi

ve bu konudaki bilgilerinin derecesi bu menzilden örenilir. Bu men-

zilden küçüün büyüe edep öretmesi örenilir. ‘Kzm sana söylüyo-

rum, gelinim sen iit’ ifadesinde bu durum belirtilir. Hitabn tertibin-

deki edadar, bu menzilden örenilir. Onlardan her edatn neyi ifade et-

tii ve suret itibaryla ortak olsalar bile hükümdeki farkllklar, bu

menzilden örenilir. Misal olarak La (hayr) sözünü verebiliriz: Onun

sureti birdir ve edatlardr, hükümleri ise göründüü mertebeye göre

farkllar. Hükmü olumsuzlama olabilecei gibi yasaklama veya atf da

olabilir. Ayn ey dier edatlar için geçerldir. Bu, insana öretilen be-

yan ilminin bir yönüdür. eriatta knanm iman bu menzilden öreni-

lir. Acaba kendiliinde imann hükmü eriatn hükmü gibi midir, deil

midir? Acaba onunla hakikatinden yüz çevrilir mi? Bu durumda ima-

nn hakikatinden ve suretinden baka bir tecellisi ortaya çkar ki, intikal

ettii verle suret isimlendirilir. Knanm ve övülmü ksmlaryla yala-
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nn mertebeleri, bu menzilden örenilir. Yalan nerede kullanlabilir,

nerede kullanlamaz? Yalanclarn mertebeleri, bu menzilden örenilir.

Hüsann mertebesi, bu menzilden örenilir; hünsa ayn anda er-

keklik ve diilik özelliine sahip kimsedir. Hünsa erkek midir, dii mi-

dir? Ne erkek ne dii midir? Allah Teala öyle der: ‘O çiftleri erkek ve

dii olarak yaratt
i107 Bu hitap hünsay da içerir mi? Çünkü o bu hita-

bn altna girmek ve iki özelliin nispetini de kabul etmek üzere yara-

tlmtr. Yoksa bu hitabn dnda mdr? Bu durumda hünsa ‘

Allah her

eyi yaratandr ’ ayetinin hükmü altndadr. Hünsa ara-berzahtr.

Çünkü canl-hayvan ad ona verilir ve bu zorunludur. Çünkü hünsalk

insann özelliklerinden biri olmad gibi erkeklik ve diilik de insan

türünün özelliklerinden biri deildir. Anszn gerçekleecek eyleri bek-

lemek üzere hazrlanmak -çünkü ne getirecei bilinmez- bu menzilden

örenilir. Bu makamda kendimden daha kâmilini görmedim ve bu ne-

denle Allah’a hamd olsun!

En mühimi elde etmek üzere çalmak, bu menzilden örenilir ki,

kararllk demektir. Geciktirme karsnda onun yeri nedir? Niçin ge-

ciktirme kesin karardan daha üstündür ve -su-i zan olsa bile- kesin ka-

rardan övülmü ksm nedir? Buna pek çok mesele dayandrlr. Bu de-

erli bir bilgidir. Yükümlü insan ve cinler ile meleklerden ibaret olan

cinler âleminin neye varaca bu menzilden örenilir. Onlardan korku

kalkar m, yoksa sürekli korku kendilerine elik mi eder?

Bilgi suretinden baka bir ekildeki tecelli, bu menzilden örenilir.

Nimet perdeleri, bu menzilden örenilir. nsan ne zaman Allah kar-

snda tam huzur sahibi olabilir? Sknt halinde mi, rahatlkta m?
Hangi hal nedeniyle bu genel hamd ve özel hamd olur? Hallerin de-

imesi nedeniyle hamdlerin deimesi, bu menzilden örenilir. Ünsi-

yetin neyle ilgili olduu bu menzilden örenilir. Uygun olanla m, ol-

mayanla m? Yoksa her ikisiyle de mi ilgilidir? Sebeplere dayanmak, bu

menzilden örenilir. Sebeplere dayanmak bütünüyle övülmü müdür,

körü müdür? Bir ksm övülmü, bir ksm kötü müdür? Hakkn se-

bepleri koyma nedeni, bu menzilden örenilir. Hangisi yaratklarn be-

lirlemesine baldr? Ölümü bilme mertebeleri, bu menzüden öreni-

lir. Yaratlmlardan vekâletin olumsuzlanmas, bu menzilden örenilir.

Kifayet, bu menzilden örenilir. Kiminle gerçekleir? Herhangi bir
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konuda bir yaratlmla yetinmek mümkün müdür, deil midir? hsa-

nn mahiyeti nedir? hsan eden kimdir? Kötülük ve kötülük eden, bu

menzilden örenilir.

ki benzer bütün manevi yönlerden birbirine benzerse, bir arada

olabilirler mi olamazlar m? Çünkü onlarn arasndaki fayda ilikisi

kalkmtr. Bu mesele her nefes faydalanan, basireti nurlanann fark

edebilecei bir husustur. Bu hale sahip olmayan insan, insanl kemale

ermi bir insan deildir. Çünkü insana düünmek ve nazar gücü, isti-

fade etmek üzere verilmitir. Bu menzilde Allah Teala karsndaki

davran ile yaratklar karsndaki davran arasndaki farklar örenilir.

Acaba insan için her iki davran murakabe eit midir, deil midir? Bu

durum Allah’m âlemdeki eyler üzerinde karlkl haklar belirlediini

düünenler için dikkate alnr.

Amel sahibi Allah’n onlar adna kendisine yükledii haklar yerine

getirmek üzere yaratklar gözetmelidir. Bu onun murakabesinin bir

yönü müdür? Bu durumda insan gerçekte Hakk gözetmitir. Yoksa bu

murakabe ve gözetme yaratklar gözetmenin bir parças mdr? Bu du-

rumda gözetmeye haklar hak edie döner. Acaba âlemin söz konusu

ahsa kar bu haklar kendileri gerei, yani hak edenlerin zatlar gerei

mi hak etmitir? Yoksa Allah’m belirlemesiyle mi hak etmitir? Bu

menzilden toplu ve ayrntl bir ekilde bu iin hakikati örenilir.

Bu menzilden azap ve nimet tabakalarnn dereceleri örenilir. Mi-

sallerin verilmesi, onlarm kime verilecei ve kime verilemeyecei bu

menzilden örenilir. Allah Teala ‘Allah için misaller vermeyin
’109 buyu-

rur. Hâlbuki Allah misaller vererek öyle buyurur: ‘Allah bilir .’
110

-Yani

misalleri nasl vereceini- ‘Siz bilmezsiniz.’
m

Burada Allah Teala insan-

lar mertebeleri bilmemekle niteler. Alim insan Allah’n verdii misal-

leri incelemekle ömrünü harcar ve kendiliinden -bilhassa Allah için-

misal vermez. Zannetmiyorum ki, insan ömrü Allah’m kendisine ver-

dii misalleri örenmede yeterli olsun! Allah’tan açklayan kimsenin

‘hâdi’ diye isimlendirilip isimlendirilcmeyecei bu menzilden örenilir.

Böyle birisi hiç kukusuz hidayet edilendir, Allah’tan okuyanlarda Ku-

ran’n hali bu menzilden örenilir. Onlar, Kuran’n kalplerine iniini

bilenlerdir. Bu hal onlarda kabz veya bast tarznda nasl bir netice olu-
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turur? Acaba okuyanlardaki hali onlardan hangisi önceler? Ya da kabz

veya bast halinden hangisi önceler.

Sahiplerinde akln fazlal bu menzilden örenilir. Akln lübhü ne

demektir? Onun hükmüyle akln hükmü bir midir, deil midir? Allah

Teala ayetleri ayrt ederek bir ksmn ‘lüb sahipleri için’
112

bir ksmn
‘akleden topluluk için’

11

3

belirlemitir. Onlar ba anlamndaki ikal ile

snrlamtr. Mukarreb, bu menzilden örenilir? Acaba inayetinin nü-

fuzunda Allah katnda onun bir snn var mdr, yoksa inayeti snrsz
mdr? Allah’n eriat yapr güzel ahlakta ‘uymann’ deeri bu men-

zilden örenilir.

Kazanç ve hüsran neye döner? Akln gereiyle saknma ve dince

belirlendii tarzda saknma bu menzilden örenilir. Acaba meru sa-

knma akim belirlemi olduu akün saknmas mdr? Yoksa bu konuda

belirleme eriata m aittir? Yoksa Allah Teala baz eyleri akla brakm
da eriatta onlar zikretmemi midir? Bir ksmn ise eriatta m belir-

ler? Naho görülen ve görülmeyenler bu menzilden örenilir. nsan
olmas itibaryla insan meydana getirmek üzere zürriyetin yaratl, bu

menzilden örenilir.

Hal veya araz olduklarnda, eyada birbirine girmeler bu menzil-

den örenilir. Misal olarak kokunun rengin, duraanln ve bir za-

manda bir ahsta bilgisizlik ile bilginin ç içe girmesini verebiliriz. Or-

taklarn bir eydeki paylarnn belirlenmesi, bu menzilden örenilir. Bu
paylar belirlendiinde artk onlar ortak deildir. Gerçekte payn belli

olmas gerekir. Belirsizlik olursa, bunun nedeni o konuda ortaklarn

bilgisizliidir. Çünkü taksim geçekletiinde ya o eyin kendismde ve-

ya deerinde payn belirlenmesi gerekir. Ortaklk hiçbir ekilde geçerli

deilse -çünkü iler ortak mal diye isimlendirilen o ey hakknda Allah

katnda belirlenmitir- bu durumda ortaklk ismi örf ve eriat yoluyla

neye döner?

Baknz! Allah Teala karsnda ilahlkta ortak edinilenlerin onlar-

dan bir pay var mdr? Onlarn ilahlkta bir pay olmadn örenince,

onlar ortak deildir, hâlbuki ‘ortak’ diye isimlendirilmilerdi. lahi ge-

nilik nedeniyle, âlemde ortaklk geçerli deildir. ki veya daha fazl ki-

i herhangi bir konuda hiçbir zaman ortak olamaz. Ortak denilcnlcr-

den birisinde olan, ötekinin benzeridir, yoksa ondakinin ayn deildir.



Yirmi Üçüncü Sifir 69

Buna ortaklk denilirse öyle deriz: Ortaklk ayrmn gerçekletii eyle

gerçeklemitir. Öyleyse sadece özel olarak farkllk vardr, ortaklk

yoktur! Falan ahsn sahip olduu ey ötekinde bulunann ayn deil-

dir. Örfte ortakln hangi anlamda kullanld bu keiften örenilir.

eriat da -anlalsn diye- bu hususta örfe uymutur, çünkü Kuran

kavmin diliyle gelmitir. O dil insanlarn anlamnda uzlat dildir. Bu

nedenle insanlar peygamber hakknda görü ayrlna dümütür:

Acaba peygamber dilde yeni bir dil mi kurar, yoksa böyle bir ey yap-

mam mdr r Allah’tan gelen eriatlarn zamanlara, mekânlara, hallere,

hadiselere ve ahslara göre deimesi bu menzilden örenilir.

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr.’

ÜÇ YÜZ KIRK ALTINCI BÖLÜM
Ariflerden Birisinin Hakknda Doru Söyledii Srrn
Menzilinin Bilinmesi. Arif, Nurunun O Menzilin Yan-

larndan NaslÇktn Muhammedi Mertebelerden

Görmütür

ardm! masuma uy derildi ya

Bidat çkartna ,
indirdiiyle ver hükmünü

Nasl emir bu? Vahiy dururken arzuyla hüküm verir mi masum?

in gerçei, vahye göre hüküm verir hep

Yaratlm âlemde her arzu sakt

Vaktin arifinin gözleri görünce

Fakat iaret edilir ona, yücelii idrak edilmez

Vaktin halinin ahidi bunu göstermemi

Kastettiim ve açkladn anlam bilinmez

Onu balayan ve çok tövbe eden bilir
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Dikkat edin! her varlk bir harf ve gerçek bir söz

Siz harften manasna balanrsnz

Bilmelisin ki, bu menzil, tevhit ve nurlar mcnzillcrindcndir. Allah

Teala beni ona iki kez soktu. Hz. Peygamber bir duasnda ‘Beni nur

yap’ dedii gibi ben dc.bu menzilden nura döndüm. Cisim vc cesetler

arasndaki fark bu menzilden örendim. Cisimler insanlarn geneli ta-

rafndan bilinen kesif, latif, effaf ve bunlarn arasndan görülen ve gö-

rülmeyen eylerdir. Ceseder ise yakaza halinde ruhlarm cisim suretle-

rinde misalienmi olarak gözüktükleri eyler ile duyu verisine göre

uyuyann cisimlere benzer olarak gördükleridir. Öyleyse cesetler, ger-

çekte, cisim deillerdir.

Bilmeksin ki, âlemde ;.insan- kâmilin yeri, nefs-i natka’mn (düü-

nen nefs) insandaki yeriyle birdir. Sözünü ettiimiz kâmil, ondan daha

kâmil kimsenin olmad Hz. Muhammed’dir. Alemin varlk sebebi

olan bu kemal derecesinden aadaki insanlarn o kâmilin mertebesi-

nin karsndaki durumlar, ruhani güçlerin insandaki yeridir. Kast edi-

lenler dier peygamberlerdir. Allah’n selam onlarn üzerine olsun!

Kemal bakmndan bu insanlardan aadakilerin derecesi ise insandaki

duyusal güçler gibidir. Bunlar varisleridir. Allah kendilerinden raz ol-

sun! eklen insan suretindeki kimseler, hayvanlar arasndadr. Onlar

ise, insanda gelime ve hissetme özelliine sahip hayvani ruh konu-

mundadr.

Bilmelisin ki, günümüzde âlem, Hz. Muhammed’in ruh-beden,

suret-mana olarak kendisiyle zuhur ettii kuatclk ve toplayclktan

(cemiyet) yoksun olduu için, ölü deilse de uykudadr. Onun ruhu-

nun -ki Hz. Muhammed’dir- âlem karsndaki yeri, uykuda insan ru-

hunun kendisinde bulunduu mahal gibidir. Hz. Muhammçd’in ruhu

dirili vaktine kadar orada bulunur. Dirili günündeki durum, dünyada

uyuyann uyanmasna benzer. Âlem için Hz. Muhammed’in nefs-i

natka (düünen nefs) konumunda olduunu söyledik, çünkü keif bu

bilgiyi vermitir. Hz. Peygamber, insanlarn efendisi olduunu söyle-

mitir. Âlem de insann bir yönüdür, çünkü âlem cisim bakmndan

büyük insan, düzenleme ve itidalde -Hz. Muhammed’in yaratl ken-

disinden ortaya çksn diye- daha önce varolandr. Benzer ekilde, Al-

lah insan bedenini düzenlemi, ruhundan önce ona itidal vermi, sonra
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bedene ruhundan üflemi, bu sayede tam bir insan haline gelmitir.

Bunu ona yaratl vermitir k, onun natk nefsidir. Âlem Hz. Pey-

gamberin yaratlndan önce anne kamndaki bir cenin gibi düzen-

lenmi ve itidale kavumu bir haldeydi. Onun hareketi, kendisinden

meydana gelen hayvani ruh vastasyla gerçekleir ve bu sayede hayat

bulur. Söylediimi iyi düün!

Kyamet olunca âlem, Hz. Peygamberin mükemmel yaratlnn

zuhuruyla tam olarak canlanr ve güçleri yerine gelir. Âlemin insanlk

mertebelerinde ate ehlinin durumu -ki onlar oray hak edenlerdir- in-

sanda büyüyen ksmlarn yerini alr. Bu nedenle onlar ölüm veya diri-

likle nitelenmezler. Hz. Peygamber’den gelen bir rivayette, onlarn

atete ölmeyecekleri ya da diri kalmayacaklar zikredilir. Ayette ‘Onlar

ölmez ve diri kalmaz
5114

buyrulur. Âlemde melekler insan hayalinde or-

taya çkan suretler gibidir. Ayn durum cinlerde geçerlidir. nsann be-

deni nefs-i natk sayesinde insan olduu gibi âlem de nefs-i nat-

kalndan ibaret olan kâmil insann varlyla büyük insan olabilir. n-

sann nefsi, Hz. Peygamber’in ifadelerinde geçtii üzere, ilahi suret sa-

yesinde kemale erer. Ayn ekilde, Hz. Peygamber’den ibaret olan âle-

min ruhu da, bekada, suretten surete girmede ve âlemin onunla baki

olmas yönünden ilahi suretin tamamlanmasyla kemal derecesini elde

edebilmitir. Hz. Peygamber’in zuhurundan önce âlemin durumu açk-

lanmt: O, düzenlenmi bir beden gibiydi. Hz. Peygamber’in ölü-

münden sonra ise uyuyana benzer. Kyamet günü âlemin diriliteki

durumu, uykudan uyanma ve kendine gelmeye benzer.

Bilmelisin ki, insan ilahi suretin bir misalidir ve hiçbir durumda

kendisinden ayrlmayan ahsn gölgesi gibidir. Bununla birlikte gölge

bazen duyuya gözükürken bazen gizlenir. Gizlendiinde onda aklcdilir

olarak bulunurken, zuhur ederken gözle görülür. Bu misale göre, adeta

günete gizlendiinde artk gözükmeyen bir gölge gibi, insan- kâmil

Hakta akledilir olarak bulunur. Bu nedenle insan, ezeli ve ebedidir ve

yine ayn nedenle göz sahibi olmakla nitelenmesi itibaryla Hak tara-

fndan görülür. Gölgesi uzadnda ise suretiyle gözükür: ‘Rabbine

bakmaz msn ? Gölgeyi nasl uzatr’
115

,
dileseydi onu sakin yapard. Yani

gölge sahibinde sabit kalrd. Bu durumda gölgeyi uzatmaz, duyuda

varl ortaya çkmaz, bu esnada sadece Allah için var olurdu (sübût).
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Böyle bir durumda insan, her zaman Allah Teala’yla olmu ve öyle ola-

caktr. Öyleyse insan, Allah'n bekasna bal olarak bakidir. nsan-

kâmilin dndakiler ise Allah'n baki klmasyla bakidir.

Allah Teala âlemin cismini -ki tüm cisim demektir- aklî varlk sa-

hibi heba cevherinde ilahi ruhun feyezanndan önce tesviye etmiti. Bu

ruh, belirli deil, sürekli olarak yaylmtr, çünkü orada onu belirleye-

cek kimse yoktu. Böylelikle âlemin cismi onunla hayat bulur. Alemin

cismi tikel cisimleri içerdii gibi ruhu da tikel ruhlar içerir: ‘0 sizi tek

nefisten yaratt.'
116

Buradan öyle bir görü ileri sürülür: ‘Ruh insan tü-

rünün ahslarnda tektir. Zeyd’in ruhu Amr ve bu türdeki dier ahs-

larn ruhuyla birdir.’ Bu görü sahibi, iin gerçeini tam incelememi-

tir. Çünkü Adem’in cismi, kendisinden çktmz ve doduumuz asl

o iken, zürriyetinden olan her bir ahsn cisminden farkldr. Ayn e-

kilde bütün âlemin cismini yöneten ruh da öyledir.

Yeryüzünü boluksuz ve içerdii tümsekler görülmeyecek ekilde

dümdüz var sayp günein ona vurduunu düün! Böylcykcn k par-

çalara ayrlmaz, k veya yer hakknda bölünme veya parçalanma

hükmü verilmez. ehirler ve mekânlar gözüküp orada var olan ahsla-

rn gölgeleri belli olunca, günein bölünür ve birbirinden ayrr.

Bunun nedeni, yeryüzünde bu surederden kaynaklanan arzî durum-

dur. R bölünmeyi dikkate aldndaysa, o yere özgün haka bir

yere özgü k olmadn anlarsm. Aydnln kayna -ki aydnlk

kendisinden çkmas itibaryla onun ayndr- olan günei dikkate ald-

nda öyle dersin: Bütün ruhlar tek bir ruhtur; sadece mekân ve yer

nedeniyle farkllamlardr. Güne klar gibi tek bir ktr. u var ki

kabiliyetlerde, mizaçlarnn ve ekillerinin suretlerinin deiiklii nede-

niyle, farkllk bulunur.

Bu menzÜ 591 ylnda bana verilip makamm olduunda, (tümel

ve tikel ilikisini açklamak üzere) nehirdeki su misali verildi. Onda

herhangi bir suret belli deüdi, aksine nehir suyun kendisiydi. Nehir-

deki su kaplara konulduundaysa, tencerenin suyu bardan suyundan,

onunki kadehin suyundan ayrm, içinde bulunduu kabn ekli ve

rengi suda gözükmü, kaplar bölerek ve ekillendirerek suda hüküm

sahibi olmutu. Hâlbuki bilirsin ki girdii kabn eklini almazdan ön-

ceki su nehirdeki suyun ayndr. Bununla birlikte iki suret arasndaki
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fark öyle bir misalle açklanabilir: Kaplar ve yerler ortadan kalknca,

sular ve klar aslî kaynaa ve nehre döner. Gerçekte de geride bir kap

olmasa veya bir menzil kalmasa da durum böyledir. Çünkü Allah Teala

klarn kabul ettikleri farkllamaya göre baki olmalarn murad edin-

ce, onlar adna berzahi bedenler yaratmtr. Ruhlar uykuda ve ölümle

dünyadaki bedenlerinden ayrldklarnda söz konusu bedenlerde birbi-

rinden ayrm bir halde kalr. Ahirette ise dünyadaki gibi onlar için

doal bedenler yaratlr. Fakat mizaç farkldr. Allah Teala onlar ber-

zahtaki bedenlerinden ahiret yaratlnn cisimlerine tar. Orada da ci-

simlerinin suretlerinin farkll nedeniyle birbirinden farkllarlar ve

ebediyete kadar böyle kalrlar. Binaenaleyh ruhlar hiçbir zaman haki-

katteki birlikten ibaret olan ilk hallerine dönmezler. Her eyi sapasa-

lam yapan Allah’n yaratmasnn ne kadar srl olduuna baknz!

Hz. Peygamber’in ölümünden itibaren bütün âlem, günümüzde,

uykudadr ve diriltilene kadar kendisini Hz. Muhammed’in suretinin

bulunduu yerde görür. Âlemin uykuda bulunduu gecenin son üçte

birlik bölümündeyiz. Hakkn gecenin son üçte birlik bölümündeki te-

cellisi, faydalan, bilgileri ve marifetleri en yetkin ve kâmil tarzda verir,

çünkü bütün bunlar, en yakn tecelliden gerçekleir. Çünkü söz konusu

tecelli yakn semaya gerçeklemiti. Muhammed ümmetinin

sonundakilerinin bilgisi, peygamberin ölümünden sonraki orta ve Pey-

gamber devrini yaayan ilk neslin bilgisinden çoktur. Çünkü Allah

Teala peygamberini gönderdiinde, irk mevcut ve inançszlk hakim-

di. Hz. Peygamber birinci nesli -ki onlar sahabe nesliydi- özellikle

imana davet etmi, onlara bildii gizli srlan açklamam, kendisine

inen Kuran’ birinci neslin genelinin anlayna göre aktarmt. Bu ne-

denle tasvir ve tebih etmi, yaratklarn nitelikleriyle Allah’ nitelemi,

Yaratann nitelii hakknda söylediklerini düzenlenmi, duyulur bir su-

retle ifade etmi, ardndan yaratln kemali ortaya çksn diye bu

hatabi surete bir ruh üflemtir. Bu ruh ‘O’nun benzeri bir ey yoktur'
117

ile ‘Rabbin onlarn nitelemelerinden münezzehtir’
118

ifadeleriydi. Ku-

ran’daki her tespih ayeti, bu hitabn yapsnn ruhudur. Anla! Çünkü

bu garip bir srdr.

Birinci neslin seçkinlerine -geneüne deil- bu husus görünmü,

hatta seçkinlerin bir ksmna, tenzih hitabnn ardndan büyiik srlar
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görünmütü. Bununla birlikte onlar, bu konuda ümmetin sonradan

gelenlerinin ulat srlara ulamamt. Çünkü onlar bu bilgileri Ku-

ran’n harflerinin ve nebevi haberlerin maddelerinden almlard. Bu

bakmdan söz konusu insanlar, srlar bilmede, uykularndan önce ge-

cenin banda sohbet eden ‘müsamere’ ehline benzer. çinde bulundu-

umuz zaman demek olan ve fecrin, yani kyamet, dirilme ve toplanma

fecrinin doumuna kadar olan gecenin üçte birinin vakti gelince, Hak

biçim zamanmz demek olan son üçte birinde tecelli eder. Bu tecelli-

siyle rivayetlerin harflerinin vermedii bilgi, sr ve ilimleri kalplere ih-

san eder. Çünkü tecelli onlar maddeler olmadan, mücerret anlamlar

olarak verir.

Bu nedenle bu nesil, bilgide daha kâmildir. lk nesil ise amelde

-

daha kâmildi. mana gelirsek, iman bu nesiller arasnda eittir. Çünkü

insan yaps haset özelliinde yaratlm, kendisine hemcinsi olan bir

peygamber gönderilmitir. Bu nesilden peygambere ancak içindeki ha-

sedi, üstünlük sevgisini yenip itaate direnme özelliini kendinden

uzaklatrabilenler iman edebilmitir. Hüküm sahibi hemcinsleriyse,

insanlar ona tepki gösterir ve öyle der;
cB adamn benim üzerimde

diledii ekilde hüktim vermesini gerektirecek hangi erdemi vardr?’

Bu nedenle (bu huylarn yenerek iman ettikleri için) sahabe, hemcin-

sinin peygamber olarak önüne geçtiini görme imkanna sahip olma-

yanlara göre daha güçlü iman sahibidir. Onlann kendüerini inançszl-

a sevk edecek hasedin etkisinden kurtulmak üzere gayretleri, ilimlerin

inceliklerini ve Hakkn kullarndaki srlarn idraklerini engellemi, bu

nesil peygamberin bedenini ve getirdiini görmeden kendisine iman

etme derecesini elde edememitir. Çünkü onlar peygamberi görüyor ve

getirdiini müahede ediyorlard.

Bizim devrimize gelince, biz, sayfalara yazlm bir takm evrak ve

aktarlm haberler gördük, Allah Teaia hidayet nasip ettiinde kendi-

mizden uzaklatrmaya güç yetiremeyeceimiz bir ekilde kendiliin-

den onlara iman ettik. Anladk ki onu reddedememek, iman nurunun

gücünden kaynaklanmaktadr. man için bir tereddüt yaamadk veya

Kuran’da yazlm veya bize aktarlm rivayetlerin doruluuna delil

ve mucize istemedik* Allah’n inayetiyle bize verdii iman" kuvvetini

kesin bir ekilde örendik. Bu haldeyken biz, sahabenin bir derecesinin
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ve tecrübesinin bulunmad ‘gavbc iman edenleriz.’ Bizim de pey-

gamberi görürken kskançlk otoritesinin hükmüne baskn gelen iman-

da nasibimiz ve tecrübemiz yoktur. Böylelikle biz iman kuvvetiyle on-

larn (hasedi yenmeden ibaret olan) güçlerine karlk verdik ve imanda

eitlendik. Üstünlüümüz ise bilgidedir. Çünkü biz bilgimizi o müba-

rek gecenin son üçte birinde gerçekleen tecelliden aldk; gecenin ilk

üçte ikilik ksmnn bu bölüme bir etkisi yoktur.

Allah Teala’mn bu tikel gecelerin son üçte birinde bir tecellisi var-

dr. Bunu ‘Rabbimiz her gece gecenin son üçte birinde yakn semaya

iner’ hadisinden örenmekteyiz. Allah inince öyle buyurur: ‘Tövbekar

var mdr? Balanmak isteyen var mdr? Bir ey isteyen var mdr?’

Ta ki afak söker. Hakkn bu tenezzülünde ve verilerinde önceki nesil-

lerle ortaz. Fakat bu tecelli kesilir. çinde bulunduumuz gecenin

son üçte birlik bölümündeki tecellisinde ise -bu vakit Hz. Peygam-

berin ölümünden kyamete kadar olan süredir- öncekilerden kimse bi-

ze ortak deildir. Onun fecri doduunda -ki kyamet fecridir- tecelli

bitmez, aksine bizim için tecellisi süreklidir ve gözlerimizin önünde

olmay sürdürür. Biz de dünyada ve ahirette genel ya da özel olarak

O’nun tecellisinin önündeyiz, kesilme ve perdelenme olmaz. Zamansal

olarak, fecrin doumu geceleri perdeler. Öyleyse biz de o gecelerde

onlarn elde ettiklerini elde ettik. Fazladan ise bu mübarek gecenin üç-

te birindeki tecellide meydana gelen bilgileri elde ettik. Ehli olmayan-

larn bu tecelliden nasipleri yoktur. Bunun nedeni Hz. Peygamber’i

görmemi olmakla kaybettiklerine kar onlarn kalplerini onarmaktr

ve bu onlar adna daha hayrldr. Çünkü onlar peygamberi görselerdi

hallerinin nasl olacan bilmiyorlard. Acaba haset kendilerine hakim

olacak myd, yoksa onu yenecekler miydi?: ‘Allah müminlere sa\ata

yeterlidir. Allah Güçlü ve zzetlidir.'
119

Dostum! Ruhu ve natk nefsi Hz. Muhammed olan bu insan sure-

tindeki yerini ören! Acaba onun bir gücü müsün, yoksa gücün mahal-

li misin? Onun kula, gözü dokunma veya tatma duyusu musun? Ye-

min olsun ki ben, bu suretin hangi gücü olduumu örendim, Allah’a

hamd olsun! Dostum! Zannetme ki bu suretteki yerimizin insandaki,

hatta hayvandaki duyusal güçler gibi olmas, ruhani güçler mertebesine

kyasla admza bir eksikliktir! Böyle zannetme. Bu güçler, güçlerin e
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yetkinleridir, çünkü onlarn dayand isim el-Vehhab’dr. Çünkü on-

lar, ruhani güçlere kendisinde tasarruf edecekleri ve bilgisel hayatlar-

nn kendisine bal olduu eyi verirler. Bu bilgisel hayatn kendisine

bal olduu unsurlara misal olarak hayal, fikir, ezberleme, tasavvur,

vehim ve akl gibi güçleri verebiliriz. Bütün bunlar, duyusal güçlerin

maddelerinden elde edilir ve bu nedenle Allah Teala sevdii kulu hak-

knda öyle demitir: ‘Ben onun kendisiyle duyduu kula, kendisiyle

gördüü gözü olurum. 5

Burada Allah duyulur sureti zikretmi, ruhani

güçlerden herhangi birisini ise zikretmemi, kendisini onun yerine yer-

letrmemtir. Çünkü ruhani güçler, duyulara muhtaçtr. Hak ise ba-

kasna muhtaç olan bir eyin mertebesine inmez. Duyular ise bakasna

deil Allah’a muhtaçtr. Allah, kendisine muhtaç olup kimseyi ortak

komayanm mertebesine tenezzül etmi, ona müstanilik vermitir.

Binaenaleyh duyusal güçler, kendilerinden (alg) alnan fakat kendile-

rinin -dier güçlerden deil- sadece Allah’tan ald güçlerdir. Duyu-

nun kadrini, deerini ve onun Haklan kendisi olduunu bilmelisin!

Bu nedenle ahiret yaratl ancak duyunun ve duyulurun varlyla

kemale erer, çünkü ahiret, ancak Hak vastasyla kemale erer. O halde

duyusal güçler, gerçekte, bu yaraüh üzerinde ve bedende Hakkn hali-

feleridir. Allah nasl da kendisini duyan, gören, diri, bilen, güç yetiren

ve irade eden diye isimlendirmitir? Bütün bunlar, duyulurda etkisi bu-

lunan ve ona ait niteliklerdir. nsan kendi nefsine baktnda, bu güçle-

rin onda bulunduunu görür. Allah kendisini akleden, tefekkür eden,

tahayyül eden gibi ruhani güçlerle nitelemezken duyunun ortak olduu

güçlerle niteler. Duyunun kendisine ortak olduu güç hafza ve

musavvire (tasvir eden) gücüdür. Çünkü duyunun tasvir etmede ve ha-

fzada bir etkisi vardr. Bu ortaklk olmasayd, Hak kendisini bu iki

özellikle nitelemezdi. Hak, el-Hafz ve el-Musavvir’dir. Bu iki nitelik

ise ruhani ve duyusaldr.

Seni insan bedenindeki duyusal güçler konumuna yerletirmem

nedeniyle kalbinin krlmamas için dikkatini çektiim hususu iyi anla!

Kalbin krlr diye endie etmemin nedeni, sana göre, duyunun deer-

siz ve akln erefli obuasdr. Ben ise bütün erefin duyuda bulunup se-

nin iini ve deerini bilmediine dikkatini çektim. Nefsini bilirsen,

rabbini de bilirsin. Rabbin seni bilmi, âlemi de kendisine dair bilgisiy-
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le bilmitir. Sen hakkn suretisin. Dolaysyla bu bilme tarznda O’na

ortak olman gerekir. O’nu kendin hakkndaki bilginden bilmelisin. Bu,

Hz. Peygamber’in ‘Kendini bilen rabbini bilir’ hadisinden çkan bir

srdr. Çünkü iin özü. Hakkn âlemi kendisinden bilmesindedir. Bu

durum ‘Onlara ayetlerimizi ufuklarda ve nefislerde göstereceiz
’ 120

ayetine

benzer. Burada iki yaratl zikretmitir. Birincisi
‘

ufuklarda
’121

diye ifa-

de edilen âlemin suretinin yaratl, dieri ‘

nefislerinizde
’ 122

diye ifade

edilen ruhunun yaratldr. Zikredilen, iki yaratl sahibi olan tek in-

sandr. ‘Ta ki onn Hak olduu ortaya çkar.’ Yani gören kimse, gör-

düünde -bakasn deil- Hakk görsün.

Dostum! Allah peygamberinin ümmetine kar ne kadar lütufkâr

olduuna bak! Onlara ne güzel öretmi, kendilerini ne güzel tevik

etmitir. O ne güzel rehber ve öretmendir! Allah bizi onun izlerinde

yürüyenlerden etsin ki, onun derecesine katlalm. Allah bu duay izze-

tiyle kabul buyursun! ince zekâ sahibiysen, gerçei bulunduu duru-

muyla ima ettik, hatta açkladk. aret etiimiz hususu bilmeyenin bi-

ze nispet ettii körlüe de tahammül ettik. Bizi böyle suçlayanlar dün-

ya hayatnn zahirini bilen fakat ahiretten habersiz kalan kimselerdir.

Ayette böyle bir nas bulunmasayd, Allah’a yemin olsun ki, dünya ve

ahiret hayatnn zahiri hakknda da onlarn kör olduunu söylerdik.

Nitekim Allah Teala da onlarn duymad yönünde hüküm vermitir,

hâlbuki onlar duyuyordu. ‘Duymadklar halde, duyduk diyenlerden ol-

mayn .’
123

Allah, duyuyor olsalar bile, onlarn duymadklarn söylemi-

tir. Ayn ey duyularla alglanan duyulurlarla ilgili olarak, dünya haya-

tnn zahiri hakkndaki bilgi için geçerlidir. Allah Teala onlarn duyma-

s ve gözleri deildir. imdi bu menzilin içerdii ilimleri zikredelim.

Âlemin susamasnn bilgisi, bu menzilden örenilir. Bu susamayla

birlikte Allah’ bilmede bir doyum gerçeklemez. Bu susamann verdii

bilginin farkn bulunduu cem’ mertebesine dayanmas, bu menzilden

örenilir. Zikirle (hatrlama) gerçekleen ey, bu menzilden örenilir.

Acaba hatrlama ve zikir unutulan örenmek midir, yoksa kendisi yok

suretteki benzerlii nedeniyle onun misli midir? Çünkü bir eyi bilip,

yaratlnn gereiyle onu unutanlar olabilir ve bu durumda bilinen

hakkndaki bilginin sureti korunmam demektir. Sonra da onu hatr-

lar. Acaba onu hatrlarken gördüü unuttuunun kendisi veya benzeri
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midir? Çünkü birbirine benzese bile zaman deimitir. Dünün bugün

veya yarnn -surette benzeri olsa bile- bugün olmadm bilirsin. Öy-

leyse hatrlama bilgisi ne tür bir eydir? Hatrlanan unutulann ayn ise,

onu kim aklnda tutmutur ki sonra hatrlanmtr? Hafza hâzinesi

unutanda mdr, yoksa bunu bilmiyor muyuz? Yoksa unutulma zama-

nnda korunduu baka bir yeri mi vardr? Hatrlandnda ise bu ha-

zine kendisini bilenin aynas olur? Böylelikle Hak unutulan eyin ko-

runduu hazine olur ve Hak onu unutan hatrlayana kadar koruyandr.

Gerçek böyle deil ise, kii unuttuunu hatrlamaz. Aksine hatrlanan

ey, ilk bilgiye benzeyen yeni bir bilgidir. Yenilenme unutulann hatr-

-lanmasnn verdii açklkta gerçekleir. Bu mesele, kulun kendisiyle ya

da âlemdeki bir ile megul olduu vakitlerde Rabbini unutmasnn ve

sonra da hatrlamasnn örenilmesine (katk salayacak) garip bir me-

seledir. Bu unutulan, yenilenme kabul etmez. Aksine onun kendisidir.

Unuttuun eyin hatrlanmas bu menzilden örenilir.

‘Beda ilmi
5 bu menzilden örenilir. Bu nitelik Allah Teala hakkn-

da imkânsz mdr, deil midir? lerde ve eriadarda neshi reddedenler

buradan harekede reddetmitir. Pek çok kimse onu inkâr etmiken bir

ksm -beda tarznda olmamak iizbre- onu kabul etmitir. Biz ise nesih

bilgisinde bu iki yol arasnda bir yol tutarz; ne beday kabul eder ne

neshi reddederiz. Biz onu Allah’n bilgisinde hükmün vaktinin bitmesi

sayarz. Çünkü Allah katandan ebedi olduu bildirilen veya belli bir sü-

reye kadar devam edip sürenin tamamlanmasyla kaldrlaca zikredi-

len bir üküm gelmemitir. Bu nedenle biz nesih hususunda bu ara yo-

lu tuttuk, Menzilinin dnda baka bir. surette ortaya çkp kendisini o

suretin sahibinin benzeri veya çifti sayann ve karlda yol açann du-

rumu bu menzilden örenilir. Bu nitelikteki birisi hakknda Allah’n

hükmü nedir? Ona verilmesi gerekli nitelik nedir? lerde takdim veya

geride brakmay gerektiren durumlardaki hikmet, bu menzilden öre-

nilir. Acaba bu hikmet kesin olarak m, yoksa ihtiyarî olarak m bilinir?

Deerlendirme yapanlarn, konumu bu menzilden örenilir. Gerçekte

deerlendirmeleri doruyken, niçin hatalara maruz kalmlardr? Çün-

kü yorumda hata yoktur; hata yorumu yapanlarn kendilerindedir. On-

larn bu konudaki dereceleri farkl farkldr. Bu önemli bir bilgidir.

Çünkü her yorum yapan yorumu yerli yerine koyamaz. Acaba yoruma

konu olan eyi Hak ortaya koyarken, onu özellikle yorum için mi
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koymutur? Böyle bir eyin varl yorumun varlna baldr. Yorum-

lanma kalktnda, onun varl da kalkar. Yoksa o kendiliinde mi or-

taya konulmutur? Bu durumda ister yoruma konu olsun ister olmasn

ya da iki mekâna yerleirken ahirette kalkaca gibi âlemde yorum or-

tadan kalkarsa o ey sabit olur. Acaba bilgisiz insan alimi niçin redde-

der? Bu ret hangi mertebeden veya nitelikten gerçekleir? Bu nitelik

gerçekte var mdr, yoksa gerçei olmayan ve dta varl bulunmayan

ve sadece inkâr edenin hayal mertebesinde bulunan zan mdr? Çünkü

alim insann cahilin kendisine kar redderrii .eyi reddermesinin ram,

cahilin reddetmesiyle bir deildir. Bununla birlikte her ikisi reddetme

fiilinde ortaktr. Gerçekte âlemde inkâr edilen bir ey var mdr, yok

mudur? inkâr nedir ve hakikati nedir? Var olan bir ey midir, nispet

midir?

Âlemde ortaya çkan nefsaniyet duygusu bu menzilden örenilir.

Niçin bu duygu hemcinslerde ortaya çkar? lah’a benzemek bu kabil-

den midir? Böyleyse, yaratklar ile Yaratan arasndaki ortak cins nedir?

Ortak cins, insan -

1

kâmilin nail olduu ve üzerinde yaratld suret

midir? Yoksa insan sadece Hakkn suretini kendinde koruyan bir in-

sanla m -ki O’nun gölgesidir- yarr ve nefsaniyet eder? Bu tikel insan

da ilahi suretin gölgesinden ibaret olan o insann mertebesine ulamak

ister; yoksa Hakkn sureti ‘gölge’ dediimiz bu insann kendisi, Hak

ise suretin ruhu mudur? Bu durumda Hak bir sürer ve ruh sahibi olur

ki, ahirette böyle tecelli edecek, bu tecelli nedeniyle (bir tecellisinde)

inkâr edilirken (dierinde) kabul edilecektir. Allah Teala o tecelliyi bo
yere zikretmedi. Daha dorusu dünya hayatnda Hz. Peygambere bize

o tecelliyi bo yere zikretmemitir. Kalplerin Allah’tan bilgi edinme

peinde komalarn salamak üzere ahiretteki tecelliyi zikretmitir.

Rahmet deil, rahmût hâzineleri bu menzilden örenilir. Nimet

vermeye dayal rahmet, bu menzilden örenilir. lahi gazabn âlemdeki

hükmünün kalkmasnn dayand makama dayanan rahmet, bu men-

zilden örenilir. Aleme, yani yükümlülük âlemine en uygun eyin ken-

disinden yaratld makama dayal rahmet, bu menzilden örenilir.

Hakkn ‘en uygunu’ gözetmesinin zorunluluunu ileri sürenler, bu

menzilden konuur.
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Sebeplerin bilgisinde terakki bir sona varr m, varmaz m, bu

menzilden örenilir. Terakki kendisiyle ve kendisinde yükselmen bir

sebep midir? Fitneler ve manevi melahim, bu menzilden örenilir. Bu

konuda kim baskn gelir, kim yenilir. Fitnelerin sonu neye varr? Âle-

min âleme benzemesi ve tabakalar arasndaki benzerlik, bu menzilden

örenilir. Bunlardan birisi övülen benzemedir. Misal olarak, bizdeki

teklif âleminin tespih âlemine benzemesini verebiliriz. Bu, âlemdeki

her eyin Aliah’m övgüsünü tespihidir. Baka bir misal, insann güzel

ahlakta daha öndekine benzemesidir. Benzemenin bir ksm knanan,

bir ksm övülen benzemedir. Hakka benzemeye gelirsek, bu, Allah eh-

linin çouna göre talep edilen bir ey iken bize göre ‘Allah’a benzemek'

doru deildir. Filozoflar arasnda bu görüü ileri sürenler, gerçei ol-

duu hal üzere bilmeyenlerdir. ‘Ona tekrar üflenir
’ 124

ayetiyle ‘Onun ge-

cikmesi yoktur
’ 125

ayeti arasndaki fark bu menzilden örenilir. Burada

birisini tekil, dierini çift getirdi. Teklik karsnda ikiliin yeri nedir?

Veya gerçek nedir bu hususta? Gerçeklemesinden önce, imdiki anda

son bu menzilden örenilir. Acaba kendisini bilen hakknda bu bir son

mudur, deil midir? Onu bilmek Allah’n hakknda ‘Onlar için dünya

hayatnda müjde vardr ’ 126 buyurduu müjdenin bir yönü müdür, deil

midir? Onun bir tarz, müjdenin baka bir tarz m vardr? Hz. Pey-

gamber bir grubu cennetle müjdelemiken onlar, ölüm anndaki insana

gelen müjdenin aksine, müjdenin ardndan uzun süre yaamlard.

Sonradan meydana gelen hadis kuvvet ile onun yaratlmlarda bö-

lünmesi, bu menzilden örenilir. Acaba onun bütününü alan bir yara-

tk var mdr, yoksa böyle bir ey tasavvur edilemez mi? Onun ilahi

güçten pay nedir? Acaba bölünmü güçler ilahi gücün parçalar mdr?
Çünkü ilahi kuvvetin mahalli, genel olarak mümkünlerken hâdis gücün

mahalli mümkünlerin bir ksmdr. Mümkün âlemin cinslerini akima

getirip kuvvetin bulunduklarn isimlendirdiinde, ilahi kuvvet kar-

snda hâdis kuvvetin miktarn tam olarak örenirsin.

Genel ve özel teshir arasndaki fark, bu menzilden örenilir. Acaba

Hakkn • her gün bir ite olmas
’127

ile
‘

Sizin için fari olacaz>m teshir

(amade klma) ilminin bir parças ve kaps mdr? Yoksa baka bir ha-

kikatten midir? Çünkü efendi hal suretiyle kulun muhtaç olduu eyi

yerine getirir. Bu, efendide kemal meydana getiren ince bir teshirdir.
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yoksa kulun efendiye boyun edirme imkân yoktur. Kulun konumu

efendinin emri alnnda amade ve müsahhar kalmaktr. Her iki durumda

da efendinin emriyle ve kendinden nefsini amade klmakla amade olur,

çünkü o bir kuldur. Bazen efendisinin benzeri ve kendi benzeri olan

kimselere farkl tarzlarda amade olabilir. Bunlarn bir ksm efendisinin

emriyle bakasnn emrine amadeyken bir bölümüne mürüvvetle ama-

dedir, bir ksmna ise -kul olmas itibaryla amadelik ona elik ettii

için- adet üzere amadedir. Bu özellik onun düsturu olur ve ona hük-

meder. Bu durumda efendisinin dndaki kimseler için de -mürüvvet

gerei veya efendinin emriyle deil- adet üzere boyun eer.

Âlemin bütünün insana bak bu menzilden örenilir. Acaba ona

halife olmas yönüyle mi yoksa sahip olduklar emanederi kendilerine

ulatrmak amacylam bakarlar? Halife Haktan onlara -ihtiyari olarak

deil- cebren gönderilen bir elçidir. Çünkü her ey esasta Yaratann

tespih etmek amacyla yaranlmtr. Kula ilahi inayetin gerçeklemesini

salayan ey, bu menzilden örenilir. Bu inayetin kula kazandrd
mertebe ve bilgi, bu menzilden örenilir. cmal ve tafsil, bu menzilden

örenilir.

Bu menzilde ince bir bilgi vardr: Âdem suretini kardeleri arasn-

da görüp kendisini sevdiinde ömründen altm seneyi Davud’a ver-
A

mi, o da bunu kabul etmi, Adem daha sonra verdii bu süreyi inkâr

etmi, buna kar Davud’un kalbi krlm, Allah Teala ise Âdem’e

vermedii bir eyi zikrederek onun kalbini onarmtr. Allah Teala

Âdem hakknda ‘Yeryüzünde bir halife yaratacam’1W demi, onu adyla

zikretmemi, muhatap edatyla onu ereflendirdii eyi bir araya ge-

tirmemi, ona ‘sana büriin isimleri örettim’ dememitir. Davud’un

halifelii hakknda ise ‘Davud! Seni yeryüzünde halife yaptk’'
30

buyura-

rak adm vermitir. Allah Teala böyle bir makam ve inayetin Davd’da

babas Âdem’e kar bir üstünlük oluturduunu bilmitir. Çünkü o da

her halükarda insand ve bir insandan meydana gelebilecek eyler on-

dan meydana gelmitir. Bunun deerini ancak peygamber bilir ve bu-

nun için öyle derdi: ‘Ben de sizin gibi bir insanm. Sizin gibi kzarm.’

Kastedilen kendisi ve bakas adna kzmaktr, ‘insanlar gibi memnun
olurum.’ Yani hem kendisi hem bakas adna raz olur. Allah'n vahiy-

le peygambere örettii ilahi edebin bir tezahürü buydu. Hz. Peygam-
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ber’e ‘Ben de sizin gibi bir insanm’
131

demesi emredildi. Yani insanln

bendeki hükmü sizdeki hükmüyle birdir.

Allah Teala, adnn zikredilmi olmasndan babasna kar üstün-

lük hissi duyan Davud’a edep öretmek istemitir. Daha önce de baba-

s Âdem, ömründen bir bölümü öna vermekle yapt ihsan inkâr et-

miti. Çünkü insana bir iyilik ulatnda, onu paylamaz. u var ki

Âdem mertebesini bildii için inkâr ettii eyi inkâr etmitir, çünkü

Allah Teala onu ilahi isimleri bilmenin mahalli yapmtr. Bu isimler,

meleklerin bile kendileriyle Allah’ övmedii vc kendisinden sonra sa-

dece Hz. Muhammed’e verilmi isimlerdir. IIz. Muhammcd onlar

bilmeyi ‘cevamiü’l-kelim’ diye ifade etmitir. Allah Teala Adem’e

Davud’a verdii bu ömür süresince o isimlerle Allah’a ancak kendi ke-

malince ibadet edebileceini anlamt. Davud mertebe bakmndan hiç

kukusuz Âdem’den daha aayd. Çünkü melekler Âdem’e secde et-

mi, ilahi isimler öretilmiti. Bu nedenle Âdemoluna cömertçe ver-

dii ömrün kendisine ait olmasn istemitir ki, olu Davud’dan ve

bakalarndan üstün olduu mertebe ve yüksek derecesiyle Davud’un

yapamayaca ibadeti o zaman zarfnda yapabilsin. badet o belirli za-

manda yapldnda ibadetin hak ettii sevap Âdem’e verildii gibi

oul Davud’a da verilir. Hâlbuki o süreyi Davud’a braksayd, bu sevap

onun adna gerçeklemez, Âdem ise olunu kendisine tercih sevabn

elde ederdi. Yani Hz. Âdem her halükarda ömründen bu müddeti olu

Hz. Davud’a brakmadnda elde edecei sevab yine elde ederdi. Al-

lah’n avucunda olduklar esnada kendisini sevip ömrünün bir ksmn
ona verdii gibi sevgisinde de ona dönmütür. Davud’un bu konuda

bir bilgisi yoktu. Allah Teala onun halifelikte adm zikretmekle kalbini

onardnda, zikrettiimiz üzere, insan tabiatnda yerleik nefsaniyet

duygusuna kaplmasn diye öyle buyurmutur: ‘Arzuna uyma, çünkü

seni Allah yolundan saptrr.’
132

Allah onu sakndrm, bu sakndrma

Davud’u Allah’n özel olarak adn zikretmesinden meydana gelen üs-

tünlük duygusundan al koymutu. Fakat Davud ‘Arzuna uyma, seni Al-

lah yolundan saptrr’
133

denilen zamana ulamazdan önce sevinmi ve

sevinçten nasibini almt. ‘Allah’tan ayrr’ dememi, ona yolu gözet-

meyi emretmitir. Sonra Allah da ona latif davranarak öyle buyurur:

‘Allah yolundan sapanlar için unuttuklarna göre iddetli bir azap var-
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dr .’
134

Hâlbuki ‘sen Allah yolundan saparsan, senin için azap vardr’

dememitir. Bu, deerli bir bilgidir.

Bu menzilde keif sahipleri unu örenir: Keif, keif sahibinin

bildiini her surette örenmi olmasn gerektirmez. Aksine (kefen

bildii) o eyi Hakkn irade etlii ölçüde bilir. Hakkn diledii ondan

gizlenir, diledii ise onun tarafndan örenilir. Baka bir ifadeyle keif

sahibinin gözü, gözüken her surete nüfuz etmez. Aksine gözün kendi-

sini alglad bir suretin karsnda mahiyetini bilmedii bir suretin

durumu, insan duyusu tarafndan idrak edilemeyen kesif suretine ben-

zer. Baka bir vakitte ise keif o ahsn kalbinde konutuunu ona ve-

rir. O bir zorlama veya sezgi veya muvafk düme eklinde deil, belli

bir bilgiden kaynaklanan hatra eklindeki sözdür.

Allah’n âleme sürekli yumuaklk göstermesinin hikmeti buradan
A

örenilir. Alemin varlk hikmeti, nüzul sebepleri, bu menzilden öreni-

lir. hsan ve kazanm bu menzilden örenilir, Kulun efendisinin yerini

ald durum bu menzilden örenilir. Bakana iyilik veren sebepleri gö-

zetmek bu menzilden örenilir. Deitirme, yani bir bilgiye göre dile-

dii tarzda deimeyi idrak, bu menzilden örenilir. Onun yeri ayet-i

kerimede belirtildii üzere Hz. sa’nn yeri gibidir. ‘Doduum, öldü-

üm ve diriltileceim gün bana selam olsun
’ 135 Hakkn bu makam sahibi-

nin suretinin karsna bedel olarak yerletirdii sürerler, bu menzilden

örenilir. Hak kendisi adna yerletirilenin bilgisi olmakszn, diledii

yere onu yerleririr. Onun buradaki mertebesi, Yahya’nn mertebesidir.

Bu durum ‘Doduu, öldüü ve diriltilecei gün ona selam olsun
’ 136

aye-

tinde belirtilir. Hangi makam daha üstün ve tamdr? Yahya için ‘Daha

önce onun adna bir isim belirlemedik
' 137 buyurmutur. Yahya’nn görevi,

kyamette ölümü kurban ermektir. nsann en tam, üstünlüünü ve

bakalarndan üstün olmay istemesinin nedeni bu menzilden örenilir.

Miktarlarn ortadan kalkmas, bu menzilden örenilir. Onlar gerçekte

kalkarlar m, kalkmalar mümkün deil midir? Yoksa alim farknda ol-

makszn, Allah katnda takdir edilmi iken herhangi bir kimse adna

ortadan kalkarlar m? nsann bildii her eyin yeni bir bilgi deil, bir

hatrlama olmas bu menzilden örenilir. Her bilgi ondayd, fakat

unutmutur.
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Cinlerin insanlara insanlarn cinlere nasl musallat olduu, bu

menzilden örenilir. Cinler insanlara zahirde ve bâtnda m musallat

olur? Yoksa bir grup hakknda bilhassa zahirde gerçekleirken bâtnda

konunmu mu olurlar? Veya iin gerçei nedir? Ayn ey insanlarn

cinlere musallat oluunda geçerldir. u var ki insanlarn cinin zahirine

musallat olmas söz konusu deildir. Bunun istisnas ruhanileen ve

manas latifleen insanlardr. Öyle ki, bu durumda insan, cin surederi-

nin en latifinde bile görünebilir ve zatyla cinin bâtnna -tpk cinin in-

sann bâtnna yaylmas gibi- yaylr. Cin onu bilmez ve nefsinin üze-

rindeki bir etkisi olduunu zanneder; hâlbuki üzerindeki etki ruhanile-

en insann etkisidir. Böyle bir bilgiye dikkat çekeni görmedim. Allah

bu bilgiyi bana öretti, benden önce kimsenin bilip de zikrettiini

görmedim.

nsana musallat olan cinin etkisini ortadan kaldracak ilaç, bu

menzilden örenilir. Bu etki kalktktan sonra insana kefolunan ey, bu

menzilden örenilir. Çokluun birden çkmas, bu menzilden öreni-

lir. Acaba bir’den çokluun birlii mi, yoksa çöldük mu çkar? Mastar-

dan ortaya çkan ey mastar ile ayn hükme mi sahiptir? Bu durum sa-

bit ise yükümlü âlemin sonu rahata kavumak olacaktr. Çünkü âlem

Haktan Pazar gününden Cuma gününe kadar ortaya çkm ve ardn-

dan ebediyet gününe girmitir. O gün sebt günüdür. Sebt rahat de-

mektir. Sebt günlerin sonuyken kendisinin bir sonu yoktur. Yaratana

yarattklar nedeniyle bir yorgunluk ilimez. Fakat sebt günü âlemin

tabakalarn tamamlama günü olmutur. Allah’n yaratmas bu amelin

muhtaç kald hallerle ilgilidir ve bu hallerin zaman ve süresi sona

ermez. Meleklerin yaratl, bu menzilden örenilir. nsann yaratl

mertebesi ve ilahi mertebeden sahip olduklar, bu menzilden örenilir.

Bu türün ahslarnn birbirine kar üstünlüü, bu üstünlüün neye

göre gerçekletii, yaratlla m, yoksa arazlar kabulle mi ilgili olduu

bu menzilden örenilir.

Bu menzilde baka bilgiler de vardr. Biz onlann arasndan kalple-

rin dikkatini çekmek üzere en önemlilerini söylemek istedik. ‘Allah

hakk söyler ve doru yola ulatrr.’
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ÜÇ YÜZ KIRK YEDNC BÖLÜM
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ilahi Indiyet Menzili ve Allah Katnda
Birinci Saffn Bilinmesi

Kendine ait olan bilenle

Bilgisine ilave eden arasnda ne kadar fark var!

Böylesi bilgisinde yükselirken

Öteki hükümlerinde

Birinci için hal keyfiyet

Öteki için bilgi nicelik

Niceliin hükmü bitmez

Bilgisi anlay üzerine nemalanr

Harfin varl olmasayd, benim olmazd

Anlaym olmazd, bazen vehminden anlar

Bilmek ve anlamak birlikte bana ait

Hakkn sadece bilgisi var

Allah Teala öyle buyurur:
‘

Allah katnda olan bakidir.’
138 Baka bir

ayette ise
1Ona katmzdan bilgi verdik ve ledünnûmüzden örettik’

139
bu-

yurur. Baka bir ayette
eCaybn anahtarlar O’nun katindadr’

140
buyu-

rur. Hz. Peygamber öyle der: ‘Melekler rablerinin katnda saf saf du-

rur.’ Allah Teala öyle der:
‘

Kyametin bilgisi O’nun katindadr.’
141 Baka

bir ayette ‘Her eyin hâzinesi katmzdadr’
142

buyrulur. Bu ayederde ge-

çen ‘katnda (indilik)’ kelimesinin izafe edildii isim, zamir ve kinaye-

lerin deimesiyle izafedcri de deiir. îndilik (kat, nezd), üçüncü zarf-

tr. Allah ehlinden mahiyeti örenilsin diye ona dikkat çekeni görme-

dim. Çünkü indiyetin kökü olan inde, zaman veya mekân edat deil-

dir. Hatta o genel an'amyla mekân edat deildir. Bu durum ‘Sizin in-

dinizde (katnzda) olan tükenir’
143

ayetinden anlalr. Allah bizim için

de bir indiyet belirlemitir ve indiyet bizim hakkmzda bir mekân zarf

deildir.
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Alimlerin kendisiyle hem hakkn hem insann nitelendii bu

indiyeti incelemeyi niçin ihmal ettiklerine ardm. Allah Teala eyann

hâzineleri için indiyetini zarf yapmtr. Bilindii üzere, Allah eyay

yaratr ve yokluktan varla çkartr. Bu izafet, Allah’n eyay katndaki

hâzinelerden çkartmas demektir. Allah eyay idrak etmediimiz bir

varlktan idrak ettiimiz varla çkartr. Baka bir ifadeyle eya yoklu-

a dayanmaz. in zahiri onlarn yokluklarnn izafiliidir. Çünkü eya

yokluk halinde Allah tarafndan görülür ve onlar hakikatleriyle ayr-

m bir halde birbirlerinden ayrt eder. Eyada Allah nezdinde/indinde

bir icmallik ve belirsizlik yoktur. Onlarn hâzineleri, yani kendilerini

saklayan kaplar anlamndaki eya hazîneleri, ‘eyann imkânlar’ demek-

tir, baka bir anlam yoktur. Çünkü eyann kendiliklerinde varlklar

yoktur. Onlar sübut halindedir. Onlarn Haktan kazandklar ise aynî,
!

yanid varlktr. Bu sayede eya, hem onlar gören ve hem de kendile-

ri için aynî varlklaryla ayrrlar. Allah katnda ise ‘sübutî’ olarak ay-

rm olmay sürdürürler.

Eya aynî/d varlklarnda zuhur ettiinde, Hak onlar kendi ka-

tndan onlarn hâzinelerine yerletirir. Çünkü imkân onlardaki hük-

münü brakmaz. Onlar kendi hâzinelerinde bulunmasalard, hazineler

onlar üzerinde hüküm veremezdi. mkân özellii bir an büe onlardan

ayrlmayp bu özellikten çkmalar mümkün olmad için tercih eden

sürekli onlarladr. Bir mümkünün varlk veya yokluk eklinde iki

mümkünden birisiyle nitelenmesi arttr. Öyleyse onlar ve hâzineleri

Allah katnda kalcdr. Çünkü tercih eden, iki mümkünden birisini e-

ya hakknda tercih etmekten geri durmaz. O halde onlarn imkân hâzi-

nesinden çkmas mümkün deildir. Hak bu hâzinelerin kapsn aç-

mtr: Biz onlara, onlar da bize bakt. Bir yönüyle o hâzinelerde bulu-

nurken bir yönüyle onlarn dndayz. Adem.de Hakkn kabzasnn d-

ndayken ayn zamanda Hakkn kabzasndayd. Baka bir ifadeyle

Âdem kendisini iki yerde birden görmekteydi. Eyay görüp hâzineleri

görmeyen ve bu hazînelerin katnda olduu Allah’ görmeyen kimse,

eyay da görmemitir. Çünkü eya hâzinelerden ayrlmad gibi hazi-

neler de Allah katndan ayrlmamtr. lahi indilik ve zamirler, O’nun

zatndan ayrlmaz. O halde bu ilerden birisini gören, toplam görmü

demektir.
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Eyann hâzineleri ondadr
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Ondan gördüü ey iner

Onlar koruyucunun ihtiva ettikleri

Onun inii sürekli hâzinelerdendir

Çünkü var olanlarnd varlklar

Zarfnn indiyeti nezih

Mekân indiyeti deildir ama

Onun dehri Allah'tr, zaman deil

Dehr her sakin için bir zarf

Sükûn ile kendisini tutar onda

Meskeni en erefli mesken

Onun ‘O’ olmakszn tanmas yok

O görülen bir gereklilik

Onun nitelii ince bir anlamdan

Ben borçlunun kefili deilim

Oluta -eer bilgiliysen- toplamn birliinden baka bir birlik yok!

Çünkü Allah Teala ilahtr ve her zaman ilahnr. Sahip olmad bir hü-

küm yenilenmedii gibi kendisiyle isimlenmedii bir ad da meydana

gelmez. Çünkü Allah kendisini isimlendiren ve daha önce sahip olma-

d bir niteliin bulunmad kimsedir. Öncesinde ve sonrasnda i,

Allah’a aittir. Allah güzel isimlerin ve yüce niteliklerin sahibidir. O
amâ’da ilah, kendisini istiva etmekle niteleyen Rahman, her gece ve

gecenin son üçte birlik bölümünde yalan semaya inen Rab’dir. Her

neredeysek, bizimle beraber olandr: ‘Bir gizli konuma yoktur...’
14*

Bu-

rada belli bir say kastedilmitir ve tek veya çift saydr. Bu durumda

Allah üçün dördüncüsü, bein akncsdr. Say daha az veya çok olabi-

lir. Hakkn vahyinde ‘toplamn birliinden’ baka bir eyin zikredildi-

gini gördün mü? Çünkü sadece ilah gelmitir:
‘O’ndan baka ilah yok-

tur. Gayb ve ehadeti bilendir, Rahman ve Rahimdir. O kendisinden baka
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ilah olmayandr. Melih ve Kddus’tur. Mümindir, Müheymindir, Ceb-

bar’dr, Mütehebbirdir. Allah onlarn kotuu ortaklardan münezzehtir. Al-

lah Yaratandr, Musavvirdir, Batidir.’
1 *5

Sen -gerçei Allah’tan anlayan-

lardan isen- unu bilirsin: Bu isimler, zat yönüyle tek bir isimlendiri-

lende müteradif olsalar bile, farkl anlamlar gösterirler: ‘De ki, ister Al-

lah ister Rahman diye dua edin, en güzel isimler O’nundur

d

146
Öyleyse sa-

dece bir ilaha dua ederiz. Hakikatleri ve gösterdikleri birbirinden farkl

olan bu isimler, O’na aittir. Bu isimler, ezelidir ve ilahi hazineler de-

mektir. O hâzinelerde, eyann sakland ‘imkân hâzineleri’ bulunur.

Böylelikle cem’ cem’in, çokluk çokluun, say saynn mukabili olmu-

tur. Hakikat birdir ve o ‘toplamn birlii (ahadiyetü’l-mecmu’) demek-

tir. Namaz klan herkes yalnzken Rabbiyle konuur. Allah da koruyu-

cu kanadn onun üzerine germitir. Öyleyse Allah, mutlak ve snrl,

özelde genel, genelde özel olandr.

Bilmelisin ki, Allah Teala bize saf haline gelite iki yer belirlemi,

ayn eyi baka yaratklar için yapmamtr. Birincisi namazdaki saf,

kincisi cihattaki saftr. Allah Teala öyle der:
c

Allah kendi yolunda saf

saf bir bina gibi savaanlar sever.’
147

Burada namaz saflarnda skmay
emretmi, meleklerin Rablerinin katnda safta skk durduklarn söy-

lemi, saflarmz meleklerin saflarna benzetmi, ayn eyi dier üm-

metler için yapmamtr: ‘Rabbin ve melekler saf saf gelir .’
148 Baka bir

ayette ‘O gün Ruh ve melekler saf olarak kalkar
’ 1 *9

buyrulur. Ruh imam-

dr ve imam tek bana bir saftr, çünkü o, bir toplamdr ve onun birli-

i toplamn birliidir. Bu nedenle imam tek bama birliktir. Hak ise -

toplamn birliinde deil- birliin toplamnda saflarda duranlara tecelli

eder. Çünkü saftaki ahslarn her biri, namazdaki huzuruna, niyetine

ve Rabbi hakkndaki bilgisine göre, Rabbiyle konuur ve bunun için

Allah birliin toplamnda onlara tecelli eder. Onlar adna toplam öne

geçmi, onu birlie izafe etmitir. Ta ki onlar ibadetlerine kimseyi Al-

lah’a ortak komasnlar. Bununla birlikte onlarn mizaçlar, ilikileri,

maksatlar deiebilir. Bu nedenle onlarn talepleri farkllar ve çoalr

Allah Teala onlara toplamn birliinde tecelli etseydi, birliin öne

geçmesi nedeniyle toplama bakmazlard. Böyle olsayd, onlarn mak-

satlar bir, istekleri tek, huzurdaki halleri bir hal, Allah hakkndaki bil-

gileri bir bilgi olurdu. Hâlbuki vaka öyle deildir ve bu durum tecelli-
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nin 'birliin toplamnda’ gerçekletiini gösterir.
c

î bütünüyle O’na dö-

ner .'
150

Böylece toplam Bir’e dönmü, toplamn dta varlk sahibi ol-

duu zannedilmesin diye Allah’a izafe edilmitir. Toplam (mecmu’),

hükümlerin varldr. âri namazda imam kendisiyle toplamn izafe

edildii birliin mukabili olsun diye belirlemitir. mam cemaatle bir-

likte birliin toplamnn mukabili olur. Öyleyse imam, mutlak birlie

münacat eder!

Bu nedenle baz kimseler, selam verene kadar namazda imamn

masumiyetine inanmtr. Onlar, masum imam taraftarlardr. Çünkü

bir, muallim olan imamn aksine kendi birliinden gafil kalmaz. Bilfiil

muallim olan imam, cemaatte unutann hükmünün nasl olduunu ö-
retme amacyla unutabilir. Muallimler ancak nebilerdir. Peygamberle-

rin dnda ise, imam, saftaklerden biridir. Öne geçtiinde ve pey-

gamber olmadnda, masumdur, çünkü o, muallim deildir. Masum

imam taraftarlar bu görütedir. Onlar imamilerdir ve imamn masum-

luunu ileri sürerler. Gerçek ise böyle deildir. Çünkü her imam na-

mazdan gafil olmasa bile, namaz içinde unutabilir. Cemaat ise ‘birliin

toplamna’ münacat eder. Cemaatten her birisi, mukabili olduu eye

münacat eder.

Namaz klp da imam ve imama uyanlarn ilikisi hakknda zikret-

tiimiz meseleyi görmeyen kimse, emredilen namaz kemaliyle klma-

m demektir; onu tamamlasa bile, kâmil anlamda klmamlar. Çünkü

namazn tamamlanmas, ekli yapsnn ifa edilmesi, namazn farzlarn,

sünnetlerini, ayakta durmak, tekbir getirmek, okumak, rükû etmek,

secdeye gitmek, elleri kaldrmak, oturmak, selam vermek gibi eklî un-

surlarn yerine gedrmektir. Bir kii bütün bunlar tamamladnda,

namazn da tamamlam demektir. Ancak söz konusu insan bizim söy-

lediklerimizi müahede ederse, namaz kâmil anlamda klm saylr.

Çünkü gaye mertebe demektir ve namaz ancak gayesi nedeniyle farz

klnmtr. nsanlarn genelinin ‘namazdaki huzur’ dedikleri ey budur.

Baka bir ifadeyle namaza balayp bitirene kadar bürün parçalara niye-

tin elik etmesidir.

Kardeim! ster imam ister cemaat ol, böyle bir namaz klp kl-

madna bakmalsn! Kendinle imam, müahedede böyle ayrt ettin

mi, yoksa imam sadece mekân öncelii ve hükümdeki mertebe önceli-
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i bakmndan m ayrt ettin? mam tekbir alana kadar tekbir almaz,

rükûya gidene kadar rükûya gitmez, ban kaldrana kadar ban kal-

drmaz, namazn fiillerinden herhangi birini imam yapmadan yapmaz-

sn. Senin mertebeden uymadr. mam cemaat çok ise mekân, sadece

bir kii var ise mertebe bakmndan cemaatn önündedir. Öyleyse

imam, mertebe bakmmdan imamdr ve onun durumu birlie

(ahadiyet) karlk gelir; cemaatin kendisine eklenip adeta bir saf haline

gelmesi yönüyle de ‘birliin toplamna 3 karlk gelir. Öyleyse imam

mekân bakmndan öne geçerek cemaat ardnda kaldnda, imam
mutlak birlikten bakasn görmez. Cemaat bir kii olup da imam safta

bulunursa, ‘birliin toplamn 3

veya ‘toplamn birliini’ görür veya ce-

maat ‘birliin toplamm5
görür. Bu durumda bir kii olan cemaati

imamdan, kendisine uyduu ve ona tabi olduu için mertebe ayrtrr.

Ona muhalefet etse, (bilmelidir ki) cemaatin perçemi eytann elinde-

dir. eytanlk uzaklk, namaz yaknlk demektir. te bu, ‘uzaklktaki

yaknlk’, ‘yaknlktaki uzaklktr.
5 Öyleyse imama muhalif olan cemaat,

birliin toplamn göremez, çünkü o, böyle davrand sürece ne me-

kân ne mertebe bakmndan cemaat deildir. Çünkü imam, cemaat

kendisine muhalefet ederken ancak birlii müahede edebilir, çünkü bu

esnada imam, ‘cemaat olma5
hali ortadan kalkp cemaat bulunmad

için bir safta deildir. Öyleyse imam bu haldeyken -cemaatin durumu-

na göre- tek bana namaz klan kimse gibidir. Bununla birlikte imam,

ardnda namaz klan meleklere göre imamdr. Melekler onun ardnda

saf tuttuklar gibi ayn zamanda Rablerinin katnda saf tutar. Onlar

namaz klan imamn nezdindeyken de yine de Rablerinin katnda bu-

lunmay sürdürürler.

Öyleyse imam, halifedir ve melekler ona secde etmitir. mam ise

Allah’a secde eder ve imamn kblesi Allah Teala’dr; imam ise melekle-

rin kblesidir. Cebrail’in Hz. Peygamber’e imam olmas, ona namaz

öretme amacndan kaynaklanm, böylelikle mertebe bakmndan -yer

ve mekân bakmmdan deil- peygambere namaz kldrmt. Çünkü

Hz. Peygamber ile Cebrail yalnz balarna namaz klm, Cebrail pey-

gamberin önüne geçmemi, vakitleri ve özellikleriyle birlikte en yetkin

ekilde namazn saylarn ona öretmi, sonra da cemaatte bulundu-

unda mekân bakmndan öne geçmesini söylemitir. Baz insanlar,

Hz. Peygamberin mekân bakmndan Cebrail’in de önüne geçtiini
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söylemilerdir ki böyle bir ey ancak Allah’n peygamberin gözünden

perdeyi kaldrmas halinde olabilir. Bu durumda Peygamber melekleri

ve cemaati görür, Cebrail’in ardnda saf tuttuklarn müahede eder;

perde varken göremez. Bu nedenle peygamber yalnz bir adama namaz

kldrrken onu sanda bir safta durdurmutur. Çünkü söz konusu a-

hs melekleri görmemi, imam da cemaatin hükmünü dikkate almt.

Allah Teala Hz. Musa’ya nida ederken, sen Tur tarafnda deildin.

Musa’ya emri verirken de garb tarafnda deildin. ‘Sen ahitlerden deil-

di n.’
151 Ayn ekilde, Cebrail Hz. Peygamber’e be vakit namazda

imamlk yaparken de orada deildin:
‘
Sen ahitlerden deildin.’

152
‘Biz

bildiimize ahidiz, yoksa gayb koruyucu deiliz.’
153

leri görmek ile bil-

dirmenin dnda onlar görmemek ayn hükme sahip deildir. Binae-

naleyh gözlerin ancak göz sahibinin bilebilecei bir durumu olduu

kadar bilginin de bilgi sahiplerinin bilebilecei bir durumu vardr;

bakalarnn onda bir tecrübesi yoktur:
‘

Rabbim ! Bana ölüleri nasl dirilt-

tiini göster?’
154 Baka bir ayette ise

‘
Rabbim ! Bana kendini göster, sana

bakaym’
155

buyrulur.

Gözlerin latif bir manas var

Bu nedenle Musa görmek istedi

Melekler babalar Âdem’e secde ettikleri gibi her namaz Âdcmo-
K

ullarna secde etmeyi sürdürürler. Ademoullar arasnda da ‘Allah’

diyen ve namaz klan birisi olduu sürece halifelik sürer. lahi emir ve

durum âlemde bir kez gerçekletiinde, artk onun hükmü kyamete

kadar ortadan kalkmaz. Çünkü meleklerin Âdem’e secdeleri, kyamet

vaktine kadar namaz klan herkesin ardnda geçerli olmak üzere, zürri-

yeti hakknda da bakidir. Âdem unutmu, zürriyeti de unutmu; o in-

kâr etmi, zürriyeti inkâr etmitir. Kabil Habil’i öldürmü, haksz yere

insan öldürmek fiili kyamete kadar Âdemoullannda baki kalmtr.

Üstelik bu ii ilk yapann da bunda vebali vardr. Nitekim iyilik söz

konusu olduunda da, ilk yapann iyilii yapan herkeste bir nasibi var-

dr: ‘Kim bir iyilik balatrsa, yapt iyiliin ve kyamete kadar onu

yapanlarn sevab ona aittir. Kim kötülük balatrsa, onun ve kyamete

kadar onu yapanlarn vebali onun üzerindedir.’ Onlar
c
Günahlarna gü-

nah yüklenenlerdir.’
156
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Öyleyse namaz klan herkes meleklere imamdr ve melekler onun

ardndan kendisine secde ederler. u var ki asl ile fer arasnda olduu

kadar Âdem ile zurriyeti arasnda da bir fark vardr. Melekler kraat ve

namazda Âdemoullarmn secdesiyle birlikte secde ederlerken Adem’e

örencinin öretmene secdesi gibi secde etmilerdir. Böylelikle secde-

leri ortak iken secde sebebi farkllamtr. Açklamak istediimiz husus

udur: Meleklerin Âdemoullanna secdeleri ortadan kalkmamtr.

mamlk, Hz. Âdem’den son namaz klan insana kadar kalkmamtr.

Melekler, daha önce söylediimiz gibi, bu imama tabidir. mamlk ya-

parken biz Allah katnda bulunuruz; melekler ise uyma itibaryla bu

esnada bizim katnzdadr. Hâlbuki onlar, (gerçekte her zaman) Rab-

lerinin katndadrlar. Çünkü imam O’nun katindadr. Dolaysyla me-

lekler de O’nun katindadr, çünkü onlar imamn ve ardnda namaz k-

lan saflarn -says ne kadar olursa olsun- ardndadrlar.

Rabbir katnda (indiyet) olmak makul

‘O’nun kat’ ne demek, bilinmez

Allah’n kat meçhul

Yaratklarn kat meçhul deil

0 ikisi bir zarfta deil

Onun kendinden baka balam yok

Son msradaki zamir zarfa döner. Bir önceki msradaki ‘o ikisi’

Hakkn ve yaratklarn katma döner.

Bilmelisin ki, indiyet var olan bir ey deil bir nispettir. Nispetler,

kendileri var olmayp hükümleri sabit madun durumlardr. Allah izin

verirse, kutuplarn hallerinden söz ederken düsturu ‘Sizin katnzdaki bi-

ter, Allah katndaki bakidir’
15 '

ayeti olan kutuptan söz ederken, bu ko-

nudan söz edeceiz. Allah’n katnn meçhul olduunu söyledik, çünkü

‘Allah’ olmas itibaryla Allah’ta baka ilahi isimlerden birisi ortaya

çkmaz. Çünkü ‘Allah’ ismi, isimlerin toplamdr, dolaysyla onu haller

özelletirir. Çünkü ‘Ey Allah! Benim için unu yap’ diyen kimsenin ha-

li, bu ismin içerdii ilahi isimlerden birisini özelletirir. Bu nedenle

onun hakknda ‘mudaklkta snrl’ denilir. Baka bir ifadeyle içerdii

ilahi isimlerin talebine göre haller kendisini snrlarken hallerin olum-
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suzlanmas bakmndan mudak/smrszdr. Tüm heyula her sureti ka-

bul ettii gibi ‘Allah’ ismi her ismin mukabilindeki isimdir. ‘Rabbin

katnda’ bir yönüyle bu anlama yakndr. Fakat aralarnda fark vardr:

Rab tamlama olarak gelebilir. Kim onun katndaysa, izafe edildii

kimsenin katnda bulunur. Dolaysyla ancak var olanlardan birisine

izafe edilir. ‘Yaratklarn kat’ (ifadesi) malumdur. Dolaysyla ‘Rabbin

kat’ makuldür.

‘Onun kat’ ifadesine gelirsek, o, üçüncü tekil ahs zamirdir, yani

gaib zamirdir. Gaib hakknda hali gaybet olan hüküm veremez. Çünkü

hangi halde olduunu bilmez ki, hakknda ahitlik edebilsin. Gördü-

ündeyse, artk gaib deildir, çünkü gaybet kalkmtr. Balanz! Susan

kimseye konuana kadar herhangi bir görü veya davran izafe edile-

mez ve bu nedenle susmas nedeniyle ‘icma’ya dahil edilir. Bu tartma-

l bir meseledir ve dorusu söylediimizdir. Çünkü belirsizlii terk, o

iin asl üzerinde kalmas hakkndaki delille mümkündür. ‘

Yeryüzünde

her eyi sizin için yaratt'
158

ayetinde dile getirilen asildir bu. Âdemogul-

larnm sözü ve bütün fiilleri, yeryüzünde yaratlanlar kapsamndadr.

Hz. Peygamber’in huzurunda söylenmi veya yaplm ve reddedilme-

mi bir ii gördüümüzde, hükmünün ‘mubahlk’ olduunu söyleme-

yiz, çünkü Hz. Peygamber o konuda bir hüküm vermemitir ve kendi-

sine bir hükmün inmemi olmas muhtemeldir. Peygamber Allah’n

kendisine indirdii vahye göre hüküm verir. Bu nedenle (hakknda nas

bulunmayan eyin) hükmü, asl üzere kalmaktr. Asl, be hükümden

bir belirleme olmakszn, bu yaratln gerektirdii tabii tasarruftur. -
te ilk asl budur. Ya da böyle bir eyin hükmünü ikinci asla döndürü-

rüz. Bu ise ‘Sizin için yeryüzündeki her eyi yaratt'
159

ayetidir. Burada

belirtilen bir mubahlk hükmü deildir ve bu açktr! Çünkü haramlk

hükmü ‘yaratlmtr.’ Yani bizden dolay hakknda ‘haram’ diye hü-

küm verilmitir. Baka bir ifadeyle haramlk, uzak durup duramayaca-

mz denemek üzere, Allah’n bizden dolay verdii bir hükümdür.

Vaciplik, mendupluk hükümleri de bizim için belirlenmi ve yaratl-

mtr. Esas olan hükümsüzlüktür ve -salkl düüncenin gerektirdii

üzere- ilk ilke budur.
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Birinci SafMenzilinin Açklanmas ve çerdii limler

Bu menzil baz ilimleri içerir. Birincisi seva hamdi ve ayrntlar-

dr. Çünkü bu hamd, her iki taraf ve ortay ihata eder. Allah Teala

onu bütün âlemlere izafe etmi, Fatiha suresinin birinci ksmnda bi-

rinci uçla ilgili olarak
c

.Hamd âlemlerin rebbi Allah'adr’
160

demi, bu

hamdi bileik rahmet arasna yerletirmitir. Çünkü onu (besmele-

de’ki) Rahman ve Rahim öncelerken, kendisinden sonra da Rahman
ve Rahim gelmi, böylelikle âlem, iki rahmet arasnda var olmutur:

Ba merhum iken sonu rahmete varr. Yunus suresinin ortasndaysa,

cennet ehlinin niteliinden söz ederken
‘Onlarn son dualar âlemlerin

rabbi Allah’a hamd olsun demektir’
161

buyurur. Saffat suresinde de

‘Hamd âlemlerin rabbi Allah’adr’
162

denilmitir. Bunun öncesinde ise

1

Peygamberlere selam olsun’
163

denilmiti, Onlar, merhamet edilen ve sa-

lim kimselerdir. Yardm ihsan etmesi ve zafere ulatrmasnn ardndan

âlemlerin rabbi Allah’a hamd etmek, bir nimet hamdidir. Böylece su-

renin banda ve ortasnda nimet hamdi ortaya çkm, hamd iki ucu ve

ortay ihata etmitir. Böyle bir hamd, hamd olmas yönüyle, bu merte-

belerde cl midir, deil midir? Yoksa iki ucun ve ortann deimesi

nedeniyle, mertebeleri deiir mi? Hamdde en üstün mertebe hangisi-

dir? ki uçtan birisi mi, yoksa orta m? Âlemlerden orta ve sonda ilk

hamd kime aittir? Bütün bunlar, Allah’n kendisinden korkup bakala-

rndan korkmayan alimlere verdii ilimlerdendir.

Meleki ve beeri mertebeler, bu menzilden örenilir. Onlarn mer-

tebeleri eit midir, yoksa hangisi daha üstündür? Beer mertebeleri mi,

melek mertebeleri mi üstündür? Her birinin ötekinden üstün olmasn

salayan mertebeleri var mdr?

Faydalan kazanmak, bu menzilden örenilir. Acaba zararlar bir

takm faydalar içerir mi, içermez mi? Faydalar nelerdir? lahiyat (me-

tafizik) bahsinde uyma, bu menzilden örenilir. Acaba burada uyan in-

san, zikri mi yoksa fikri mi takip eder? zafet tevhidi -mutlaklk tevhidi

deil- bu menzilden örenilir. ki tevhit mi vardr? Burada zat tevhi-

diyle ilahlkta ilahn tevhidini kastetmekteyim. Bu tevhitlerden her biri



Yirmi Üçüncü Sifir 95

neye göre idrak edilir? Allah’n eyaya nispeti bu menzilden örenilir.

Bu nispet eyann Allah’a nispetiyle bir midir, deil midir? Bir eyin

farkl yönleri var mdr, yoksa bir yönü mü vardr? Böyleyse, ondan ne

meydana gelir? ilahi ve kevni ‘atma’ arasndaki fark, bu menzilden ö-
renilir. Süreklilik, bu menzilden örenilir. htilas ilmi ve iin öznesinde

ve yüklemindeki hükmü bu menzilden örenilir. Namazda saa sola

bakmak eytann kulun namazndan çald (ihtilas) bir eydir.

Aleme ait yaratma, bu menzilden örenilir. Yaratanlarn tek bir

yaratlmta bir araya gelmesi, bu menzilden örenilir. Acaba ikisinden

her biri ötekinin verdiini mi verir, yoksa yaratmadaki hükümleri farkl

mdr? Yaratmadaki ortak ve farkl özellikleri nelerdir? Cahilin haline

yumuaklk göstermek ve bilgisizliinden dönsün diye ona süre ver-

mek, bu menzilden örenilir. Cahilin konumasnn hükmü, bu men-

zilden örenilir. Onun hükmü isabette alimin konumasyla bir midir?

Cahil konutuu mertebeyi bilmez veya bilirse, alimin hata sayd isa-

beti bu menzilden örenilir. Bu durumda bilen ve bilgisiz, bilmeyenin

kendisinden konutuu makam bilmemede eittir. Bunu bilen ile bil-

meyen alimler arasndaki fark ve onu bilenin hükmünün ne olduu bu

menzilden örenilir. Kendisi bir iken bir
9
in çoklara nereden tesir ettii,

bu menzilden örenilir. Ayrlma ve birleme bu menzilden örenilir.

Yaratlmlarn niteliklerinin hangi hakikatle bir araya geldii bu men-

zilden örenilir. Dalalete rehberlik, bu menzilden örenilir.

Mevakf ilmi, söz ve rzann -kahrn olduu gibi- mevkflar var

mdr, yok mudur? Bunlar da bu menzilden örenilir. Kyamet

mevkflar (durak) ne kadardr? Allah ehlinin mevkflar (suf) en-

Nifferi’nin söyledii gibi snrsz mdr veya snrl mdr? Yoksa bir

açdan snrl, bir açdan snrsz mdr? Niçin durma ve vakfe vardr?

Acaba bir sükûn durmas mdr, yoksa salik vakfelerinde sürekli hare-

ket mi eder? slam ve istislam ehli arasndaki fark, bu menzilden öre-

nilir. Alemde bilgi talebi, bu menzilden örenilir. Hakk bilmenin

hangi mertebede neyi verdii ve onun sahibine her bakmdan faydal

olup olmad, bu menzilden örenilir. tiraf edilmesi gereken ile ge-

rekmeyen, bu menzilden örendir. Faydal bilgi, bu menzilden öreni-

lir. Mana araçlarndan bileik olan ve olmayanlar, bu menzilden öre-



96 Fütûhât- Mekkiyye 17,

nilir. insana nimet veren ve azap eden ey bu menzilden örenilir. Al-

lah’tan kimsede bir ey bulunmad bu menzilden örenilir.

lahi çizgiler ve snrlar, bu menzilden örenilir. Onlar, belirlenmi

ve birbirine karmayan eylerdir. Bunlar, imkânsz olan ile olmayan

en iyi bilenlerdir. mkânsz olanlar onlar tarafndan bilinirken onlarn

imkânsz karsndaki yerleri bilinmez. Aclar ortadan kaldran nimet-

ler nelerdir ve onlarla aclar kaldrmayan nimetler arasndaki fark, bu

menzilden örenilir. Misille ünsiyet, bu menzilden örenilir. Acaba Al-

lah ile ünsiyet ilahi suret üzerine yaratlan kimse adna m gerçekleir?

Yoksa suret üzerinde yaratlmas, Allah’n kendisiyle ünsiyet etmedii

gibi kendisinin de Allah ile ünsiyet etmemesini mi gerektirir? Bütün

âlem bu hükme sahip midir, deil midir? Haldun gölgesi gibi olan in-

san, bu gölgeye benzeyen insann parças olan halife insan- kâmilin

hükmüyle ayn hükme mi sahiptir?

Bakalarnda gerçekleen nimetlerden haz almak, bu menzilden

örenilir. Acaba bu durum talep edilen hazzn kemalinden mi kaynak-

lanr, yoksa haz alandaki eksiklikten mi kaynaklanr? Hz. Peygamber’in

‘Müftüler sana fetva verse bile, fetvay kalbine sor’ hadisinde geçen

‘nefs’, bu menzilden örenilir. Çünkü buradaki bildirmede bir ilahi lü-

tuf vardr ki Allah onu peygamberinin dilinde uygulamtr. Baka bir

ifadeyle Allah kalbe ancak insann mutluluunun bulunduu eyi ilham

eder. Buradan insan kendine dönerse, kurtulua erer. Baz ariflerin bu

makamda söyledikleri ‘Veradan daha kolay bir i bilmem, nefsime te-

reddüt veren her eyi terk ederim’ ifadeleri, bu menzilden örenilir.

Karinelerde halleri yücelten eyler bu menzilden örenilir. Kendi-

sine kar direnme gereken eyler bu menzilden örenilir. Hallerdeki

üstünlük, bulunduklar kimselere bakmakszn bu menzilden örenilir.

Mahiyetleri bilmek, bu menzilden örenilir. ki suretin benzemesi ve

hükmün farkl olmas, bu menzilden örenilir. Alemde saptran ve sap-

trmayan imamlarn yaratlma hikmeti bu menzilden örenilir. Bela

esnasnda nida bu menzilden örenilir. Niçin nimete deil de ona tah-

sis edilmitir? Dua eden ve isteyenlere karlk verilmesi bu menzilden

örenilir. Acaba duaya karlk veren, istekle mutabk nimet mi verir,

yoksa artrr m? Artrmas, hal isteine karlk vermek demek midir?

Çünkü bu esnada konuma yoktur.
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Ulvi âlemin kendisine favda vermek üzere süfli âlemle -süfli âlemin
J

de istifade etmek üzere ulvi âlemle irtibat, bu menzilden örenilir.

Fayda veren üstteki, istifade eden aadakidir. Burada mekânn ve

mekân yüksekliinin bir hükmü yoktur. Perdenin kef verilene hangi

yönden tesir edecei, bu menzilden örenilir. Hâlbuki onun mertebesi

daha yüksektir ve Hak kendisini destekler. Etki edenin cezas nedir?

Seferler bu menzilden örenilir. Kudreti olmad halde hilim özelli-

iyle nitelenenin durumu bu menzilden örenilir. Hâlbuki insan ancak

hilim gösterdii kimseye kar gücü varken halim olabilir. Hayalin du-

yudaki etkisi, bu menzilden örenilir. Hükmü nereye varr? Mertebele-

rin naho bulduu eye göre sahipleri üzerindeki hükmü bu menzilden

örenilir. Eyann deeri bu menzilden örenilir. Her eyin belli bir

mertebesi vardr ve her eyin bir deeri vardr. Insan- kâmilin ise de-

eri ve kymeti yoktur; çünkü onun kymeti Rabbidir.

Doruluun neticesi, dorularn mertebeleri ve doruluklarndan

dolay hesaba çekilmeleri, bu menzilden örenilir. lahi bereket merte-

beleri, bu menzilden örenilir. Zulüm mertebeleri, bundan övülen ve

knananlar, bu menzilden örenilir. te ortaklk, bu menzilden öreni-

lir. Acaba o iin hükmü her ortakta eit midir? Yoksa ortaklarn hal ve

istidatlarnn deimesiyle -ite ortaklk olsa bile- hiikmü de deiir mi?

Hasmlarn hakim önünde bir araya gelme mertebeleri, bu menzilden

örenilir. Diinin erkee katlmas, bu menzilden örenilir.

Kura çekmek ve hükmü bu menzilden örenilir. Hz. Peygamber

öyle der: ‘nsanlar birinci safta bulunan sevab bilip sonra onu elde

etmek üzere kura çekmeleri gerekseydi, kura çekerlerdi. Hicrette neyin

bulunduunu bilselerdi, ona koarlard. Yats ve sabah vaktinde neyin

bulunduunu bilselerdi onu yerine getirirlerdi.’ Karanlklar ve karanl-

n hakikatinin neye döndüü, bu menzilden örenilir. Var olan bir

eye mi, var olmayan bir eye mi döner? Tenzihin dier hamd türle-

rinden üstünlüü, bu menzilden örenilir. Çktnda cenine efkat, il-

gi ve merhamet, bu menzilden örenilir? Hz. Peygamber ‘Küçüümü-

ze merhamet etmeyen bizden deildir’ buyurur. Yakn ve kuku, bu

menzilden örenilir. Kesin inanca sahip olduu bir hususta insan ku-

ku duymakla nitelenir mi, nitelenmez mi? Hakk sadece Hakkn bilme-

si, bu menzilden örenilir. Allah’a nispet edilmesi uygun olan ey, bu
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menzilden örenilir. Kendisini izale eden bir duruma maruz kalsa bile,

doasnda doann hükmünün dna çkmamak özellii bulunan kim-

senin hali bu menzilden örenilir. Öyleyse söz konusu ey sürekli kay-

bolurken doa baskn gelir ve deimez.

Meleklerin hallerinin bakalamas nereden gerçekleir? nayet ve

âlemin inayetteki tabakalar, bu menzilden örenilir. Ar ballk ve

acelecilik, bu menzilden örenilir. Müjdenin genellii ve korkutmann

özellii gibi zikredilmesi uzun sürecek pek çok bügi, bu menzilden ö-
renilir. Biz onlarn arasndan sadece mühimlerini zikrettik.

‘Allah hakk söyler ye doru yola ulatrr.’

ÜÇ YÜZ KIRK SEKZNC BÖLÜM
Cem' ve Vücud Kalbinin Srlarndan

iki Srrn Bilinmesi

Denirse ki, âlemde daha geni var m? ,

Allah'n rahmetinden daha genii

De ki: Kalp daha genitir; imann bulunduu Allah evi o

Vera ve takvayla süslenmi

Hakk bilgice suretiyle ihata etmi

0 kendinde aziz ve izzetinde tevazu sahibi

Kalp benim mülküm ve Yaratann meskeni

Ömrüme yemin olsun, buna iman ederim

Hz. Peygamber öyle der: ‘Rahman’n nefesinin bana yemen yö-

nünden geldiini hissediyorum.’ Böylece Allah Teala kendisini Ensar

vastasyla rahatlatm ve ona nefes vermitir. Ensar O’nun kelimele-

riydi ve Allah onlar vastasyla dinine yardm etmi, onu galip getirmi-

ti.



Yirmi Üçüncü Sifir 99

Bu menzil, Rahman’n nefesinin menzilidir ve ulvi-süfli, ruh-

cisim, mana-duyu, zahir-bâtm Allah’m dndaki her ey demek olan

âlemdeki bütün ilahi menziller, buradan ortaya çkar. On kategori on-

dan çkmtr. Bir hadiste söylediimizle ilgili bir koku (iaret) zikre-

dilmitir. Onun her cisme, türe ve âlemdeki her ahsa uzayp baka bir

cinse, türe veya ahsa ait olmayan yönleri vardr.

Bu menzilin bir sureti, ruhu ve Hakka suret nispeti yönüyle ilahi

haddi vardr. Fakat kastettiimiz, suretin bâtndr ve onun hükmü za-

hirde ortaya çkar. Bâtn ise bu menzilin suretidir. Fakat o bâtnda da-

ha yetkindir. Bu nedenle el-Bâtn ad cI-Evvcl, el-Ahir ve ez-Zahir

isimlerinden sonra gelir. Bunun nedeni, bu ilahi nitelikleri ifade etmi

olmasdr. öyle ki: lahi emir, sonra gelende öncekine göre daha yet-

kin ve tamdr. Sonra gelende öncekinde bulunan eyler bulunurken bir

de ilave vardr. lahi varlk kelimeleri de böyledir. Sonra gelen (ahir)

ilkte bulunan içerirken zahir olan sonra gelende, ilk olanda (evvel) ve

bâtnda olanlar içerir. Bâtn olan ise zahirde, sonra gelende ve ilk

olanda bulunanlar içerir.. Bâtndan sonra bir ey gelseydi, bâtn onu da

içerir ve kabul ederdi. Fakat snrlama bu dörtten baka bir eyin olma-

sn engellemitir. Allah’n hüviyetinin dnda bunlarn bir dördüncü-

sü yoktur ve âlemde ancak bu dörtten bir hüküm çkabilir. Ruhlar

âlemi ve cisimler âlemi bu dördün suretine göre ortaya çkmtr, baka

bir âlem de yoktur! lahlk âleminde bilgi, irade, kudret ve söz (kavi)

ortaya çkmtr. Doann dndaki ruhlar âlemiyle doa âlemi bun-

lardan çkmtr.

Sonra bu dört ilahi nitelikten doa dört eye dayal olarak ortaya

çkmtr. Onlardan kesif ve latif ksmlaryla cisimler âlemi zuhur et-

mitir. Nitekim ilahi dört nitelikten de tedvin ve tasvir âlemi akl, nefs,

doa ve -cisimlerin zuhurundan önce- heyula olarak ortaya çkmtr.

Rükünleri de dört olarak izhar etti: Ate, hava, su ve toprak. Hayvani

yaratl dört karm (ahlât- erbaa) olarak izhar etmi, bu karmlar-

dan dört kuvveti izhar etmitir. Bunlar, tutma kuvveti, çekme kuvveti,

itme kuvveti ve hazmetme kuvvetleridir. Böylece varlk dörtlü üzerine

kurulmutur.

Allah Teala onu kendisi için dört rükne dayal bir ev tarznda

yapmtr. Çünkü Allah Evvel, Ahir, Zahir ve Bâtm’dr. Bâtna ait olan
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hacer-i esved rüknüdür, çünkü o Allah’n yeryüzündeki elidir. Allah’a

biat etmek üzere o el öpülür. Göz, ta görürken kalp gözü Allah’n

elini görür. Sa el tan bâtnyken göze görünmez. Öyleyse hacer un-

suru dier unsurlardan üstündür ve böylece bâtnn hükmü kendisin-

den önce gelen üç niteliin hükmünü de içermitir. Bu konu, bu men-

zile özgü hususlardandr.

Bu menzilin özü, kendisine yardmm ondan gerçekletii ilahi su-

rettir. Bu, suretin ruhudur ve özün özüdür ve o bu menzile yardm hâ-

zinesidir. Bu menzil, bütün âlemde tahakküm özelliine sahiptir. Onda
bir lamba vardr, lamba fanus içindedir ve bir aaçtan tutuur. Bu aaç
onun hüviyetinin aacdr ve ne douya ne batya aittir. Bu ya her-

hangi bir yönde olmay kabul etmez. Ya -madde demektir-n or-

taya çkmasnn sebebidir.
_

te bu dört ey, kandil, fanus, lamba ve

yadr. Beincisi ise hüviyettir ve yönlerden münezzeh ‘zeytune aac’

demektir. Onun aaç diye isimlendirilmesi, teacür kelimesinin anla-

mndan kaynaklanr. Teacür çatma ve tezat demektir. Bunun nedeni,

ilahi hüviyetin tad mütekabil isimlerdir. Bu isimler, el-Muiz, el-

Müzil, ed-Dar, en-Naf gibi birbirinden farkl isimlerdir. Gerçei ol-

duu hal üzere bildirirken, ilahi ibarelerin ne kadar yetkin olduuna

baknz!

R menzile girip de âlemde ve hakikatlerinden herhangi bir eyi

kaçran, menzile girmemi, sadece eytan veya nefs menzile girdii

zanmn ona vermi demektir.
4Onu öldürmediler, asmadlar

,
fakat onlara

öyle göründü .

1164 Çünkü hayal mertebesi her sureti ina eder. nsanlarn

çou bu hayalî mertebeye girer ve onlara yansyan surederi görür, fa-

kat bulunduu hal üzere hakikati sabit varl gördüklerini zanneder-

ler; hayalin suret verdiinden baka bir ey görmemilerdir. Böyle bir

imtihana tabi tutulan insan bir süre beklemelidir. Gördüü ey varlkta

hakikati sabit bir ruh veya duyulur bir ey ise, o ey sabit kalr ve ba-

kalamaz; hayal ise sabit deildir ve hzla bakalar. Kii onda bakala-

an sureti görür ve bakalamann göründüü eyin daha önce gördü-

ünün ayn olduunu anlar. Bir ksm kendi nefsini iki veya daha fazla

surette görür ve kendisinin o olduunu bilir. Böylelikle dta duyu ve

ruh olarak sabit olan suretler ile hayali suretler ayrt edilir. Bu konuda

bilgisi olmayann terazisi budur.
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Dikkatini çekmi ve sana nasihatimizi yapm olduk. Keif ehlin-

den isen, bu teraziden gafil kalma. Allah Teala hayvani âlemde uykuyu

sradan insanlar hayal mertebesini müahede etsinler diye yaratt. Böy-

lece duyusal âleme benzeyen bir âlem olduunu örenirler. Bunun ya-

n sra Allah, uyuyan için hayali surederin süratle bakalamasyla da

duyusal ve sabit âlemde ve kevnde her nefes bakalamalar olduuna

aklllarn dikkatini çekmek istemitir. Fakat gözler ya da duyular, bu

deiimi fark edemez. Özel olarak, konuma ve harekederde deiim
fark edilir. Bu iki snfn dnda, bakalama ve dönümeler kalp gö-

züyle idrak edilir ki o da keif demektir. Ya da hepsinde olmasa bile,

baz suretlerde doru düünmeyle idrak edilebilir. Çünkü fikir bu ko-

nuda eksik kalr. Bütün bunlarn esas, yani hayalde veya duyuda veya

âlemdeki herhangi eyde -çünkü âlemdeki her ey sonsuza kadar sürek-

li olarak bakalar- bir suretten onun benzeri veya farkl bir surete ger-

çekleen bakalamann esas, kendisine yardm eden asldaki bakala-

madr. Asldaki bakalama, sahih bir hadiste geçtii üzere, Hakkn su-

retlerde halden hale girmesidir. Mana ve surederdeki bakalama böyle

gerçekleir.

Bir manadan bir manaya

Suretlerden suretlere

cO her gün bir itedir
’ 165

ayetinde bu bakalama belirtilir. Bu ba-

kalama, Allah’n var olanlarda meydana getirdii bakalamalardr.

Dolaysyla her suretin sadece bakalamaya ait olan bir hükümle ba-

kalamas zorunludur. Söylediimizi anladysan, gerçei olduu hal

üzere açklam oldum. Bu konuda, yani âlemin bakalamas hususun-

da bir hatrlama vardr ki, kalbi olana asln da bakalatn hatrlatr.

Çünkü kalp bir halden öteki hale bakalama özelliine sahiptir ve bu

nedenle ‘kalp’ diye isimlendirilmitir. Kalbi ‘akl’ diye yorumlayann

gerçekler hakknda bir bilgisi yoktur. Çünkü akl, ‘ikal’den hareketle

snrlama anlamna gelir. Akl derken -ki snrlama demektir- bizim

kastettiimizi kastediyorsa, yani bakalama özelliiyle snrlanm ola-

n kast etmekteyse, bu doru bir yorumdur. Bu yorumla akl da sürekli

bakalar. Nitekim ‘telvinde temkin’ hakknda ayn eyi söylemekteyiz:

Sürekli bir deiim var ve herkes bunun farknda deil!
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Dehr’in (zaman) niteliinin bakalama, Allah’n da dehr olduu-

nu örendik. Buradan O’nun suretlerde sürekli bakalatn ve her

gün bir ite olduunu da anladk. Gün nefes ölçüsüdür. Bu, baka bir

isminden deil -düünürsen anlarsn- ki- Dehr isminden kaynaklanr.

nsan kalbini murakabe ederse, onun bir halde kalmayacan görür.

Asl bu özellikte olmasayd, bakalamann bir dayana olamayacan

da örenirdi. Çünkü kalp yaratcsnn iki parma arasndadr -ki

Rahman’dr. Parmaklarn kendileri bakalamadan kalbi deitirmesi,

kalpte irade edilen deimeyi gerçekletirme maksadna matuftur. Her

kim kendini bilirse, Rabbini de bilir, Parmaklarla
,
ilgili hadiste ilahi bir

müjde vardr. Çünkü hadis iki parma Rahman’a izafe etmitir. Rah :

man, kalbi bir rahmetten öteki rahmete çevirir. Bu çevirme türleri içe-

risinde bela bulunursa, belann içinde de insana gizli fakat Hakkn bil-

dii bir rahmet bulunur. Çünkü kalbi çeviren iki parmak, Rahman’m

parmaklardr.

Zikrettiimiz hususu örenince, suretinin âlemine yardm eden

varln kalbinin kim olduunu örenirsin, Bu suret onun için kalp ve

onun parçalardr. Ayn zamanda o cem1

kalbi demektir. Bu kalp, varlk

suretinin, içerdii zahiri ve bâtn hakikatlerdir. Allah Tcala her gün bir

ite olduu için âlem de -ki o bu kalbn suretidir- her nefes bir halden

bir hale bakalar. Dolaysyla âlem, hiçbir zaman veya zamann bir

halinde, aym halde kalmaz, çünkü Allah sürekli yaratandr: Bir ey iki

anda ayn halde kalsayd, Allah’tan müstani olurdu. Fakat *insanlar

yeniden yaratmadan kuku içindedir.’
166

Keif ve vücud (vecd) ehline,

hallerin ve müahedenin bakalamasn müahede imkân ihsan eden

Allah münezzehtir! O, her gün bir itedir ve Dehr’dir. Dolaysyla bü-

yük ve küçük âlemde bu Dehr’in hükmü boa çkmaz. Küçük âlem in-

sandr ve tesir özelliine sahip dört bilinenden birisidir. Birinci büinen

bizim için insan,. kincisi insan âleminin zahiri sureti olan büyük âlem-

dir ve insan o suretin kalbidir. Burada sadece kâmil, yani mertebenin

sahibini kastetmekteyim ki.o, üçüncü bilinendir. Dördüncü bilinen ise,

kadim, ve hadis varlkta hükme sahip ‘hakikader hakikatidir.’ Burada

zikrettiimizin dnda etkiye sahip beinci bir bilinen yoktur.

Bu menzilden imann yetmi küsür olan ubeleri ortaya çkar. En

aa mertebedeki yoldan eziyet veren eyi kaldrmakken en üstteki ‘la-
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ilahe illallah (Allah’tan baka ilah yoktur)’ demektir. Bunlarn arasnda

menziller vardr. Bu, iman menzilidir ve söz konusu iman müminin

kalbinde ortaya çkar. lahi isimlerden ona mahsus olan isim ise el-

Mümin’dir.

Buradan el-Mü’min imann ubelerini belirlemi ve onlar açkla-

mtr. Muhammed ümmeti ömürlerini bu menzilden almtr ki onun

ömrünün nihayeti yetmi senedir. Buna ilave olmaz; ömrüne ilave olan

kimse, Muhammedi deil, Allah’n Âdem’den Halid b. Sinan’a kadar

diledii bir peygamberin varisidir. Onun ömrü varisi olduu kimsenin

ömrü kadardr. Bu nedenle Hz. Peygamber ümmetinin ömrü hakknda

‘altm ile yetmi sene arasnda’ olduunu söylemi, yetmii ümmetinin

ömrünün nihayeti saymtr. Buradan Hz. Peygamber’in Muhammedi*

leri kast ettiini anladk. Onlar, Allah’n bütün nebilere kar Hz. Mu-

hammed’e tahsis ettii hüküm ve üstün mertebeleri tahsis ettii kimse-

lerdir. Çünkü biz ‘nsanlar için çkartlm en hayrl ümmetiz.’
167

Hz.

Peygamberden önce herhangi bir peygambere her hüküm ve mertebe,

söz konusu peygambere mahsus olsa bile onda ortaklk gerçeklemitir,

yalnz bana o peygambere ait deildir. Hz. Peygamberin sahip oldu-

u kâmil eref, dier peygamberlere olmadan sadece kendisine tahsis

edilen özelliklerle gerçeklemitir ki, ümmeti de kendisi gibidir. Öyley-

se dünyadan ayrlrken veya yaarken bu ümmet ile ortak bir eriata

göre yaayan Hz. Muhammed’den önce kendisiyle zuhur ettii eye

nispet ederiz. Bu sayede iki durum arasndaki fark ortaya çkar ve ah-

sn menzüi örenilir. Bununla birlikte bu insan aldn Muhammedi

ikrardan almtr, çünkü o Muhammed ümmetindendir. Fakat ortaklk

tahsisten ayrr.

Hz. Peygamber altm üç yanda vefat etti. Ömrü yetmii geçen

herkes, onun ümmetinden olsa ve Muhammedi ihtisas onun adna ger-

çeklemi olsa bile, ortak eriatta can vermitir. Ömründe eksilme ol-

duunda ise ihtisas onun adna gerçeklemi olsa bile özel hükümde

deillerdir. Hz. Peygamber’in Muhammed ümmetinden ömürlerinin

nihayeti sayd yetmiin dna çkanlar ise özel hükümdedir. Hz.

Peygamber öyle birini kendisiyle dier ümmederi ayan etmek üzere

ayrmtr.
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Bunlar, akl ve kyasla anlalmayacak ilimlerdendir, ilahi vergiyle

örenilebilir.

Ayn ekilde, dört halifeden her birisini altm üç küsür yanday-

ken öldüü aktarlr. Bu durum, onlarn ortak eriatn hükmünde de-

il, Muhammedi ihtisas ve ayrcalk içinde ruhlarn teslim ettiklerini

gösterir. Bu menzilde dört halifenin dierlerinden farkll belli olur.

Ayn zamanda dier on sahabenin üstünlükleri dc bu menzilden ortaya

çkar. Bunlar Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali, Hz.

Sa’d (b. Ebi Vakkas), Hz. Saîd, Hz. Talla, Hz. Zübeyr, Hz.

Abdurrahman b. Avf, Hz. Ebu Ubeyde b. el-Cerrah’tr. B onlarn

menzilidir ve Hz. Peygamber onlar için bu menzili belirlemi, bir mec-

lis içinde adlarn vererek cennete gireceklerine ahitlik etmitir. Cen-

nete gireceklerine ahitlik edilenler sayca çoktur, fakat onlar bir mec-

liste söylenmemi ve özel niteliklerle snrlanmlardr. Söz gelii he-

sapsz cennete girecek yetmi bin kii vardr ki bunlardan birisi Hz.

Ukae b. Muhsin’dir. Buna ‘hesapsz derken’ dikkat çekmitir. Baka
bir ifadeyle cennete girmek, onlarn hesabnda deildi ve bunu ummu-
yorlard. Onlara Allah’tan hesap etmedikleri bir iyilik ulamtr. On-

lar, (tedavide) rukye ve ktiva kullanmayan kimselerdir.
‘Onlar rableri-

ne tevekkül ederler ,’
168

‘Rukye yapmazlar’, kendilerine ulaan acy orta-

dan kaldrmak üzere rukye yapmazlar ve maruz kaldklar ac nedeniyle

kimseye bavurmazlar demektir. Kelime mübalaa bildirmek üzere

istifal babndan gelmitir. Hz. Peygamber rukye yapm, kendi hastal-

nda tptan yararlanmtr. Çünkü peygamber, uyulma makamndadr
ve zayf veya güçlü her insan onu örnek alr. Peygamber âleme bir

rahmet olduu gibi bütün peygamberler dc öyledir. Onlarn durumuy-

la ümmetlerinin durumu bir deildir. Böyle davranmalar onlarn ma-

kamlarna bir zarar vermez. Onlar, ümmetlerine güçlü veya zayf gö-

ründükleri için, meçhul bir makamdadrlar Kimse onlara nispet edilen

makamlar bilemez: ‘Ve uursuzluk görmezler.’ Çünkü ‘tair’ haz de-

mektir, onlar ise nefislerinin hazlarn am insanlardr ve Allah’n

kendilerini yükümlü tuttuu amellerle ilgilenerek rabliin üzerlerinde-

ki haklar yerine getirirler. Bunu yaparken de nefisleri için Allah’tan

ücret ve sevap talep etmezler. Fakat Allah Teala b ücreti yerine getir-

dikleri amellerine karlk onlara vaat etmitir. Bununla birlikte onlar

amele sevk eden ey, belirlenmi ücret deil, (kulluktan ibaret olan)
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makama hakkn vermekle ilgili söylediimiz husustur. ‘Onlar uursuz

saymaz’ derken kast edilen budur. Yani onlar hazlar bilmezler, ‘iktiva

etmezler’. ktiva atqle olabilir. Allah Teala onlar atein temasndan

korumutur. Böyiece içlerinden iktivaya gerek duymadklarn görür-

ler. Bu, farknda olmadklar yönden ilahi bir korumadr. ‘Rablerine te-

vekkül ederler.’
169

Yani O’nu vekil edinirler. nsan vekiline dayand

gibi O’na dayanrlar. Bu, orta marifettir ve ikinci maksattan onlara

gelmitir. Böyiece Allah’n eyay onlar için, kendilerini O’nun için ya-

rattn örenirler. Bu nedenle, kendilerini bütünüyle yaratl sebep-

lerine tahsis edebilmek için, onlar adna yaratlan ilerde O’nu vekil

edinirler.

Burada ‘orta mertebe’ olduunu söyledik, çünkü onun üzerinde

üst mertebe vardr ve bu mertebe birinci maksada karlk gelir. öyle

ki, Allah Teala, âlemi kendisini tespih etsinler diye yaratmtr. Biz ise,

inayet ve tabilik yoluyla, ondan yararlanrz. te ikinci maksat budur.

Çünkü Allah Teala bizi düzenlemi, göklerde ve yerdeki her eyi bir

maksada bize amade klmtr. Bu maksat, insanlk âleminde ve bu

âlemin dndaki âlemlerde tüm ilerinde O’na tevekkül edecek kimse-

lerin bulunmasdr. Allah’a tevekkül eden, O’nun her eyde bir yüzü

bulunduunu bilir vc bunu ancak mümin söyleyebilir. Çünkü mümin

olmayan öyle der: ‘Allah’tan nedensellik yoluyla sadece bir meydana

gelebilir. O’nun tümel bilginin dnda âlemin tikelleri hakknda tafsili

bilgisi yoktur. O’nun tümel bilgisine bütün tikellerin bilgisi dahildir.’

Bu nedenle Allah Teala tevekkülü müminlere tahsis ederek öyle de-

mitir: ‘Mümin iseniz, Allah’a tevekkül edin .’
170

Burada tevekkülü kulun

kalbinde iman bulunduunun alameti yapmtr. Allah’ ise tevekkül

eden müminlerden özel bir grup vekil edinmitir. Onlar bu konuda

özellikle
‘
Allah' vekil edin’

17 '

emrine balanan kimselerdir. Eyann var-

l hakkmla bilgisi olmayan, kendisinin mal sahibi olduunu ve ken-

disine ait malda Allah’ vekil edindiini zanneder. Bu kii zanneder ki,

mallarn insana izafesi ‘Mallarnz
’ 172

ayetinde geçtii üzere bir mülki-

yet yoluyla yaplm bir izafedir. Bilmez ki bu izafet, atn semeri, evin

kaps örneklerinde olduu gibi hak edi izafetidir. Bizim ve büyükle-

rin görüü farkldr. Allah Teala bize öyle der:
‘

Allah’n sizi halife yapt-

eylerden infak edin .’
173

Bize ait olan malda Allah’ vekil edindiimiz

gibi onu kullanmada da O’nu vekil saydk. Çünkü biliriz ki vekil edin-
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diimiz Hak, maslahatlar en iyi bilen ve -israf veya cimrilik etmeyecek

ekilde- harcama yerlerini en iyi bilendir. Allah Teala nereye ve ne za-

man infak edeceimizi ilham ederek bizim admza infak ve harcama

iini üstlenir. Harcama ve infak bizim elimizde ortaya çkar ve harcar-

ken elimiz vekilin elidir. Öyleyse biz, infak ederken, yönleri bildiimiz

için masumuz. Ayn zamanda bizim elimiz Hakkn elidir. Çünkü bu el

vekilin elidir. Böyle bir ey ancak ilahi keif vastasyla örenilebilir.

Onlar, tevekkülde böyle hareket eder ve bunun farkna varmazlar. Al-

lah Teala öyle der:
‘Hesapsz olarak.’

174
Onlar, bir basirete sahip deil-

dir ve fiilleri ise ilahi inayetle basiretli insanlarn fiilidir.
‘

Allah rahmeti-

ni dilediine tahsis eder. O büyük fazilet sahibidir.’
1™

Fazilet, ziyade ve

ilave demektir.

Bilmelisin ki, âlemin varl, varl özü gerei zorunlu olana bal
olmasayd, âlemdeki eylerin bir ksm dierlerine dayanr, i teselsüle

giderdi. nsan âlemi nazarî yolla bilmeye çaltnda, bu irtibat dikka-

te alarak bir eyden bakasna geçer (âlemin içinden çkamazd). Böyle

bir saknca, bilhassa Allah ehlinin âlemi bilmesinde geçerli deildir.

Onlar, ekilci alimlerin ve oluu bilenlerin düünme kanununa göre

hareket etmez. Bu düünce kanunu, âlemdeki eyler arasndaki irtibat-

tan hareket etmektir ve bu nedenle onlarn bir eyden bakasna var-

dklarm görürsün. Bununla birlikte birinin ulat sonucu öteki do-
ru bulmaz. Bu ise Allah’n bilgisidir. Vaka, ortada bir iliki ve müna-

sebet vardr, fakat son derece gizlidir, Bu durum cNamaz ve orta na-

maz koruyun’
176

ayetiyle
c

Allah için ayaa kalkn’
177

ayederinde görüle-

bilir. Burada namaz ayeti gelmi, öncesinde de evlilik, boanma, ar-

dndan da ölüm, vasiyet gibi zahirde namazla aralarnda iliki bulun-

mayan ayetler zikredilmitir. Namaz ayeti buradan kalkarak sonraki

ayet ile önceki ayetler birbirine balansayd, herkes aradaki tenasübü

görürdü. te Allah ehlinin ilmi böyledir.

Cüneyd’e tevhidin ne olduu sorulunca, soru sorana bir ekilde

cevap vermi, adam ‘Cevabn anlamadm, tekrarla’ demi; Bu kez

Cüneyd baka bir ekilde cevap vermi; Soru soran yine ‘anlamadm’

deyince, Cüneyd baka bir ekilde cevap vermi ve ‘gerçek budr’ de-

mi. Adam ‘onu bana yazdr’ deyince, Cüneyd öyle demi: ‘Bana yaz-

drlrsa, ben de sana yazdnrun.’ Cüneyd bu sözüyle unu demek ister:
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‘Ben arzumdan konumam. Bu Allah’n bilgisidir, benim deil.’ Kim

Kuran’ anlar ve onu hakka’l-yakin derecesinde kavrarsa, Allah ehlinin

bilgisinin ve onun snrl bölümler altna girmeyeceini, bir mantk ka-

nununa tabi olmayacan veya bir terazinin onun üzerinde hüküm ve-

remeyeceini de örenir. Çünkü onlarn bilgisinin kendisi bütünüyle

bir terazidir.

Cisimler âleminden bu menzile ait olan, feleklerden güne fele-

idir. Üzerinde yedi tane vardr. Üç gök, menzil felei, burçlar felei

olan atlas felei, kürsü, ihata eden Ar -ki cisimler âleminin sonudur-

ona aittir. Altnda da yedi tane vardr. Üç gök, esir küresi, sonra hava,

su ve toprak gelir. Bunlarn felei kat etmesiyle de senenin dört mev-

simi ortaya çkar. Bu saynn dört olmasnn nedeni (daha önce) zikret-

tiimiz dörtlemedir. Çünkü Ada feleindeki belirlenimlerden ibaret

olan burçlar, dörtlüdür. Allah onlar dört mertebede belirlemitir.

Bunlar, ilahi dördün hükmü ve doal dört nedeniyle, ate, hava, top-

rak ve sudur. Her mevsimin üç hükmü vardr. ki hüküm iki uca, birisi

ortaya aittir. Her hareket, dakika, saniye ve salise -ki sonsuza kadar gi-

der- onlarn arasmda hükümler vardr. kinci göün yldz bizim yö-

nümüzden karktr. O kâtiptir. Bu nedenle iki âlemden bileik olan

Hz. sa ona yerletirildi. Çünkü Hz. sa bir melek ile beerden meyda-

na gelmitir. Bunlar Cebrail ile Meryem’dir. Hz. sa bir ruhtan ruh ve

beerden beerdi. Allah Teala ayn eyi bu türden baka birisine yap-

mad. Nitekim ‘cevari hunnes’ten baka birisini de Kâtip suretinde

yapmamtr ve bu nedenle kâtip burada akncdr. Bu sayede ‘Bej kiji

yoktur ki, O altnc olmasn'
1™

ayetinin üstünlüü ortaya çkar. O, bizim

cihetimizden kincidir. Çünkü iki badr ve ‘be’ harfine karlk gelir.

‘Be’ ilk yaratlan ve ezeli-ilahi suretin gölgesinden ibaret olan insandan

zuhur eden eydir. Burada söz konusu olan Hakkn ilk olmas deil,

onun ilkliidir. Çünkü Hakkn ilk olmas, herhangi bir ikincilii kabul

etmez. Çünkü bu anlamda bir, say deildir; ilk say ikidir. Mevsimle-

rin ortaya çkmasyla senede karm gerçeklemitir. .

Bilmelisin ki, Allah Teala bize T>ehr’ olduunu bildirmi, ‘Dehr’

olmas
,
itibaryla bir takm günleri olduunu söylemitir. Bunlar, Al-

lah’n günleridir ve Allah onlar âlemde isimlerinin hükümleri olarak

belirlemitir. Her bir ismin günleri vardr ki, bunlar o ismin hükmü-
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nün zamandr. Hepsi ise Allah’n günleridir ve Dehr’in âlemdeki

hükmü itibaryla tafsilidir. Bu günler birbirine girer, birbirine sokulur,

birbirini örter. Bu, âlemde görülen tek bir zamandaki hükmün dei-

mesinden ibarettir. Bu deimenin nedeni ise günlerin birbirine girme-

si, birbirini örtmesi ve deime ve yinelenmelerinden kaynaklanr. lahi

günlerin de gece ve gündüzü vardr. Geceleri gaybdr ve gayb onlar-

dan bize gizli kalandr ve doann üzerinde bulunan ulvi ruhlarda ve

müheyyan ruhlardaki hükümlerinin ayndr. Gündüzü ise ehadettir.

Gündüz, unsuri son cisme kadar -ki doann altnda bulunurlar- doal

cisimlerde gerçekleen bu günlerin hükmüdür. O günün sedefi doa-

nn altnda bulunan musahhar ahlarda o günlerin hükmüdür. Onlar,

gökleri, yeri ve ikisinin arasndakileri dolduranlar; saf saf duran, oku-

yan ve tespih edenlerdir. Onlar, belli makamlarda bulunurlar. Bir ks-

m ‘zacirat’, ‘mürselat’, bir ksm taksim edenler, dölleyenler, ruhlar

alanlar, neelenenler, tedbir edenler gibi adlarla anlr. Bunun dmda
seyahat edenler, yükselenler, kâtipler, murakabe edenler de vardr.

Bunlar, o günlerin sedefi yönünden Allah’n günlerinin hükmü altnda

bulunur. Bu günlerin gündüzünün geceyi örtmesinden doa üzerinde-

ki ruhlar meydana gelirken günlerin gecesinin gündüzlerini örtmesin-

den ise doa altndaki cisimler var olur. Gecenin gündüze karmasn-

dan dolay -gecenin hükmü ve ortakl nedeniyle- saf gündüz veya

gündüzün hükmü ve ortakl nedeniyle saf gece deildir. Bu nedenle

bu hal o günler için ‘sedef diye isimlendirilmitir. Bu karmdan do-

ann altndaki ruhlar meydana gelmitir.

Allah Teala günlerini böyle taksim edince, onlarn gecesini üç

ksma ayrm, gündüzünü üç ksma ayrmtr. Allah kullarna bu

gündüzün gecesinin son üçte birinde tenezzül eder ki söz konusu te-

nezzül Hakkn unsuri cisimleri yöneten doal ruhlara tecellisidir. Di-

er üçte birde ise Allah amade/musahhar ruhlara tecelli eder. Birinci

üçte birde de müheymen ruhlara tecelli eder. Allah bu günlerin gün-

düzünü üç ksma ayrm, her bir ksmda -sürekli Allah’n hamdini

tespih etmeleri yönüyle- cisimler, âlemine tecelli etmitir. Birinci üçte

birde Allah gözlerin alglamad latif cisimlere, kincisinde effaf ci-

simlere, dier üçte birde kesif cisimlere tecelli eder. Bu tecelli olmasay-

d, onlar kimi tespih ettiklerini bilemezlerdi. Hâlbuki tespih eden tes-

pih ettiini bilmelidir. Allah’ bilmek ise bir fikirden veya haberden
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meydana gelmez: Allah’ bilmek, tespih eden herkese yönelik tecelliden

meydana gelebilir. Onlarn bir ksm bunu bilirken bir ksm bilmez ve

bir tecelliden elde ettii bilgiden dolay tespih ettiini anlamaz. Bu du-

rum, insan ve cinlerin bir ksm için böyledir. Bu iki snfn dndaki

snf ise, onlara tecelli edeni bilir ve genelde cisimler özelde ruhlar ola-

rak müahede ederek Allah’ tespih ederler. Gördüünü ifade gücüne

sahip olmayan varlk, kendisine tecelli eden hakknda bir bilgiye sahip-

tir. fade gücüne sahip olan da böyledir. Fakat böyle biri emanet sahi-

bidir ve ilahi bir emir almadkça konumaz. Böyle bir insan kendisine

tecelli eden hakknda bilgi sahibidir. Kim ifade gücüne sahip olduunu

bilirse, gördüünü ve duyduunu söyleyen bir laf taycdr. Böyle biri

(konumak için) emanet sahibinin emrini bekleyen güvenilir biri de-

ildir. Çünkü Hak tecellisinde kendisini ona bildirmemitir. Bunlar,

dünya ve ahirctte kendilerine tecelli ettiinde Hakk inkâr eden kimse-

lerdir. Allah Teala bizi kendilerine tecelli edeni tanyan güvenilirlerden

etsin!

öyle diyebilirsin: ‘Gece ve gündüz bir gün içinde günein dou-

mu ve batmyla gerçeldeir. ‘Dehr’ diye isimlendirilen Allah’n günle-

rinde güne nedir?’ öyle- deriz: Güne c
göklerin ve yerin nuru’179

diye

ifade edilen Allah’n ‘Nur’ ismidir. Bu nur, misil ve benzer konumun-

daki insan perdesinin ardndan üzerimize doar ve batar. Biz onun

ezeli surette yaratlm gölge olduunu ve o suret sahibinden benzerli-

in olumsuzlanrken (ayetin devamnda) olumlandm söylemitik.

‘O'nun benzeri (ke-mislih; O’nun benzerinin benzeri) bir ey yoktur .

’

1S0

Burada kef harfi nitelik bildirir. Böylece O’nun gecesi bâtn, gündüzü

zahir diye isimlendirilir. Baka bir ifadeyle Hak gecesi yönünden bâtn

iken, nuru yönünden zahirdir. nsann bu benzerlii nurun doumunu
ayrt eder ve böylece gündüz ortaya çkar. Nurun batmasyla da gece

meydana gelir. Bu, ez-Zahir ve el-Bâtn’n âlemdeki hükmüdür.

Daha önce her ismin âlemde bir hükmünün bulunduunu söyle-

mitik. Dehr kendisi yönünden tek bir gündür ve bir çoalma yoktur.

O’nun gecesi ve gündüzü yoktur. lahi isimler kendisini alp hükümle-

riyle Dehr’e ait bu ezeli ve ebedi günde ilahi günleri belirlerler. âri

(peygamberine) o günleri bize zikretmesini ve onlar zamann günle-

rinden örenmemizi emretti. Nur ismi (Hakkn suretinin) misli olan
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gölgenin varlnda çoalmaya balayp âlemin içindekilerin üzerine

domaya baladnda, böyle bir doum esnasndaki âlem -

kendilerinden nurun gizlendii vakte kadar- gündüz; batndan itiba-

ren gece diye isimlendirilir. Bu nur gölgeden uzak ve ona gaib olmad-

gibi güne de doumu ve batmnda yeryüzünden uzak deildir.

Güne sadece kendi içinde bulunan âlemde doar ve gizlenir. Yeryü-

zündeki karanlk, günein içindeki âlemde bulunan eylerin bitimele-

rinin gölgeleridir. Gerçekte bu gölgedir, fakat ona ‘karanlk’ denilmi-

tir. Ona karanlk diyen ve bu kefe sahip olmayan kimse, karanln ke-

siflii nedeniyle yeryüzünün gölgesi saymlardr. O, ilahi gölgenin

mislinde onu imar edenlerin gölgesidir, baka bir ey deildir.

Allah, Atlas feleinin hareketinin oluturduu ve bizce bilinen bu

günleri veya kalbin -yani günein meydana getirdii gece ve gündüzü

isimlere ait ilahi günlerin hükümlerinin kendilerine göre ölçüldüü

zamanlar yapmtr. Onlar, söz konusu günler için terazi gibidir ve

bunlarla ilahi günlerin ölçüsü bilinir. Allah öyle der:
C
Rtbbinin katnda

bir güt onlarn saydklarndan bin sene gibidir .’
181

Üç yiiz altm gün bin

ile çarpldnda, sonuç Rabbin günlerine ait olan takdir günleridir.

Onlar sona erer ve sonra Dehr’de yeni bir gün balar ve o gün Rab is-

minden baka bir isme ait bir gündür. Üç yüz altm gün elli bin se-

neyle çarplr ve bu çarpmdan çkan say ilahi isimlerden Z’l-mearic’e

ait günün süresidir. O gün sona erince, Allah Dehr’de baka bir isme

ait yeni bir gün meydana getirir. I sürekli böyle devam eder. Her ilahi

ismin baka bir günü vardr. Biz bu iki günü, yani Rab ve Zi’l-mearic’i

zikrettik, çünkü bunlar, Kran’da zikredilmitir ve müminler bu ikisini

inkâr edemez. Fakat bizim söylediklerimizi inkâr edilebilir. in gerçe-

i, daha önce söylediimiz gibi, bilinen veya bilinmeyen her ilahi is-

min Dehr’de bir günü olmasdr. Bu günler, Allah’n günleridir ve

hepsi gerçekte Allah’n günleridir:
‘

Fakat insanlarn çou bilmez.’
182

ilahi isimlerden ilk akln gününe indiimizde, onun hükmü kendi-

sini tümel nefiste gece ve gündüze taksim etmitir. Nefiste bu gün,

Rabbinc bilgi almak üzere yöneldiinde akln ondan yüz çevirmesidir.

Nefsin gündüzü ise bilgi vermek üzere akln yönelmesidir ve nefsin

günü budur. Allah bu hükümden nefiste iki kuvvet yaratmtr. Birin-

cisi bilgi kuvvetidir ki, bu, aadaki âlemde nefsin gecesidir. Dieri
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ise, ameli kuvvettir. Bu ise, aasndaki âlemde nefsin gündüzüdür ve

o gayb-ehadet, harf-mana, makul-mahsus diye isimlendirilen eydir.

Nefiste bu hüküm, gece ve gündüzü olmayan gündür; âlemde ise

gündüz ve gecedir. Ayn ekilde, tüm heyulann gecesi onun cevheriy-

ken gündüzü suretidir. O da kendiliinde bir gündür vc bu günde gece

ve gündüz yoktur. Her gecenin vc gündüzün günei, o güne gece ve

gündüzün nispet edilmesini salayan hükmü izhar eden sebeptir. Burç-

lar feleine indiimizde, onun hareketinde gün ortaya çkar ve onu

kendisini kat eden kürsü meydana getirmitir. O yukardan belirlenir.

Çünkü hareketi yeterli bir ekilde ortaya çktktan sonra, bir daha onda

ortaya çkmas mümkün deildir. Bu nedenle o gecesi veya gündüzü

olmayan bir gündür ve dibi yönünden günlerin bir miktar yoktur. O,

parçalar birbirine benzeyen fakat hükümleri benzemeyen bir eydir.

Kürsü ‘burçlar
5

denilen miktarlarn belirlenmesiyle hükümlerin or-

taya çkt yerdir. Bu nedenle ondaki her miktar için belli bir melek

belirlenmi, miktarlar o melein üstlendii hükümlere göre belirlen-

mitir. Bir dönü döndüünde, bu dönü, kürsü yönünden ‘gün’ diye

isimlendirilir. Kelime Ar’ta npk günün hükmü gibi tekti. Kürü
Ar’n altnda yeryüzünün bir noktasna atlm halka gibi var olunca,

Arn günü olan bu tek kelime kürsüde bölünmütür. Onun bölünme-

si, kürsüye sarkan iki ayak nedeniyle olmutur. Bunlar, Rab ve Ceb-

barcn ayaklardr. Bu iki ayak Ar günü için günün bölümleri olan

gündüz ve gece olmutur; Ar günü ise kelimenin birliidir, çünkü Al-

lah’m emri tektir.

Allah Teala burçlarn miktarlarnn kendisini ayrtrd sabit yl-

dzlar feleini var etti. Her yldzn burç feleinde bir yürüyüü vardr.

Yldz bütün felei kat ettiinde, bu süre bir gündür ve üç yüz altm
dereceden bir dereceyi kat eder. Bu iki felek arasnda Allah, cennette

bulunan eyleri ve saysn sadece Allah’n bilebildii âlemleri yaratr.

Burçlar feleinden cisim âlemine kadar hava, ate, su ve toprak kaynak-

l burçlarm hükmü her felek ile öteki felek arasndaki fezada ortaya ç-

kar ki bu durum müahedeyle bilinir. Bu konuda bilgisi olmayanlar,

felekler herbir felein dibindedir derler. Her dip, bir altndaki felein

yüzeyidir. Hâlbuki bu insanlar, feleklerin arasnda feza bulunduunu,

onda doann hükmü olduunu bilmez. Unsurlarda da doann hük-
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mü vardr, Ancak doann hükmü kabiliyetlere göre deiir. Sonra Al-

lah dört rüknü Atlas feleindeki burçlarn sahip olduu özellie göre

yaratmtr. Her burç, burçlardaki üç yön nedeniyle, iki rükün ve bir

orta sahibidir. Esir koç, aslan ve yay hükmüne sahiptir. Yay ve aslan iki

uca, koç ortaya aittir. Topraa ait olan, boa, baak ve olaktr. Olak

ve baak iki uca boa ortaya aittir. Havaya ait olan ikizler, terazi ve o-
laktr. Terazi ve ikizler uca, kova ortaya aittir. Suya ait olan, yengeç,

akrep ve balktr. Balk ortaya, akrep ve yengeç iki uca aittir.

Burçlar böyle snfladk, çünkü zamann ve atlas feleinin ihtiva

ettii âlemin varl terazi tabinde (yükseliinde) gerçeklemitir. Dö-

nü Hz. Peygamber’in gönderilmesiyle sona erdi. Bugün onun otorite-

si altndayz. Bu nedenle bilgi, keif ve adalet bu ümmette dierlerine

göre daha çoktur. Hayat ne kadar sürerse, terazinin otoritesi güçlene-

rek keif artar. Bu durum, insanlarn genelinde ve özel insanlarda orta-

ya çkar. Artk bir insan krbacyla konuur, ayakkabsnn ba evde ai-

lesinin yaptklarn ona söyler. Hz. Peygamber öyle der: ‘Zaman Al-

lah’n kendisini yaratt ille hale döndü.’

Allah Teaia rükünleri yarattnda, onlardan bir buhar yaratm,

yedi göü hareketsiz-sakin bir halde o dumanda var eünitir. Her göe
onun için felekler yarataca ekilde bir emir vahyetmi, gökleri civarü’l-

künnes ve’l-hunnes’in yüzdüü bir yer yapmtr. Onlarda kendilerini

dolduran melekler yaratm, meleklerin inmesi ve yükselmesi için kapa-

nan ve açlan kaplar belirlemitir. Göklere diledii peygamber ve kulla-

rnn ruhlarn yerletirmitir. Yedinci göün yüzeyiyle yldzlarnn fe-

leinin bitii arasnda Sidre-i miinteha’v yaratmtr. Onu Allah’n nuru

diledii ekilde kapsar. Bu göün yüzeyinde beyt-i darah’ yaratt ki da-

ha önce zikredilmi ve her gün oraya giren meleklerden söz edilmiti.

Sidre’den cennete doru akan dört nehir çkar. Allah Teala oradan celal

diyarna da iki nehir çkartr. Bunlar, yeryüzündeki Nil ve Frat nehirle-

ridir. Nil kamer dandan çkarken Frat Erzcnirum’dan çkar. Topra-

n mizac onlara etki ederek cennetteki aslî tadarn yitirirler. Kyamet-

te ise eyhim ve Ceyhun nehirleri gibi cennete dönerler.

Allah Teala daha öcc dumanda dürülü halde bulunan gökleri

yardnda/ayrdnda, günümüzdeki gökler meydana gelmitir.
A

Duhan onlarn asldr; nitekim Allah Adeni’i de topraktan yaratmtr.
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Baka bir ifadeyle onun asl topraktr. Hâlbuki Âdem et, kan, sinir,

damarlardan olumu, ayn zamanda bizi kokumu bir sudan yarat-

mtr. Allah Teala günei yaratp onu dodurup batrmakla yeryüzün-

de geceyi ve gündüzü meydana getirmitir. Göklere gelirsek, onlar ge-

ce ve gündüz bulunmayan ktr. Gecenin çkt yer günein batt
toprak küresidir. O bir kandilin nn ekli gibi koni eklindedir.

Onu fitilin bandan çkarken görürsün. Böylece hava tutumasnn

gücü sona erinceye kadar bir konu eklinde yanar. Sonra kesilir ve üze-

rindeki hava sca güçlü alev olmadan yanar bir halde kalr. Bu yldz-

lar, feleklerinde yüzdüklerinde, Allah her yldz için burç feleinin ha-

reketinden bir gün belirlemi, günleri felein hareketinin kendisiyle sa-

yld ‘zaman’ diye isimlendirmitir. Nitekim burcun feleinin hareke-

tini de günler olarak belirlemitir. Her hareket bir gündür ve onunla

bilinmeyen ve alglanmayan mevhum zaman ölçülür. Söz konusu za-

man kendisine sövmenin bize yasakland Dehr’dir. Bize bu yasa

koyan ‘Allah Dehiridir’ demi, onu Allah’n isimlerinden yapmtr. Al-

lah güzel isimlerin sahibidir. Her bir günün gecesi ve gündüzü vardr.

Her geceyle gündüzü arasndaki fark ise gece ve gündüzün kendisinde

ortaya çkt güne ait yldzn hükmüyle gerçekleir. Yldzlardan gün-

düzün ilk saatinin kime ait olduuna baklr! O güne hakim olan odur.

Ayn ey gecelerde aranr. Gecenin ilk saatinde hükmün sahibi olan

yldz, günün ilk saatinde hüküm sahibi olan yldzdr. Bu gece o gü-

nün gecesidir ve bu durum hesapla örenilir.

Allah Teala yeryüzünü yedi katl olarak dürmü, her kata yldzlar-

dan birisinin kendisine bakn kabul etme özellii vermitir. Bütün

bunlar daha önce açklamtk. Allah her yldz için burç feleinde bir

kat etme belirlemitir. Yldzn felei kat etmesi tamamlannca, gün

olur ve bu o yddzn kat etmesinin meydana getirdii günüdür. Allah

bu feleklerin hareket ve rükünlerini, ortadan ya da ortaya doru deil,

ortada yaratt. Onlar imar edenlerin hareketini de ortaya ve ortadan

yapmtr. Eya bu hareketler esnasnda en yüce mertebedeki halk ve

emir âleminde meydana gelir. Bunlar, eriatn ve akln delilinin hakla-

rnda hüküm verdii, makul ve mahsus eserlerdir. Bu eserler, Hakkn
yakn semaya inmesi gibi, hallerin eserleri ya da Hakkn dua edenlere

karlk vermesi, Ademoullarnn zahiri vc batini amellerinden me-
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leklerin yaratlmas, cennette Âdemoullarnn amellerinden aaç di-

kilmesi gibi söz ve amellerden meydana gelen hallerin eserleridir.

Hz. Peygamber’in gece ve gündüzünün kemale erdiini söyledii

gün, Rabbin günlerindendir. Tamamlayp herhangi bir saatte sona er-

se, sona erdii saat o günün ölçüsüdür ve bu gün en-Nasr ve el-Hazil

isimlerindendir. Çünkü bu iki ismin günlerinin bildiimiz bir miktar

yoktur. Onun terazisi Allah katindadr ve sadece kendisi tarafndan bi-

linir. Onlarn her insandaki hükmü ise insann ömrü kadardr. Bu isim-

lerin bu ümmetteki miktarlar, dünya halatnda kalmalar kadardr. Bu
ise ümmetin peygamberleri Hz. Muhammed’e bakna baldr. Ona

baktklarnda, Rabbin günü onlar adna tamamlanr. Yüz çevirdikle-

rinde, Rabbin gününden olan müddet onlar için biter. Bu kez hüküm,

Allah katnda sadece kendisinin bildii bir günü olan bir isme döner.

Bu ümmetin günü ahiret gününe bitiiktir. kisinin arasmda ber-

zah gecesinin dnda baka bir ey yoktur. Bu gecenin fecrinde ise di-

rili için üfleme gerçekleir. Gündüzünün güneinin doumunda, Hak

ayrmak ve hüküm vermek üzere gelir. Sabah namaznn iki rekât öl-

çüsünde hüküm verme ii tamamlanr ve ardndan iki yer ehliyle dolar.

O gün, Cumartesidir. Gündüzü cennetlikler için, gecesi cehennemlik-

ler için ebedidir. Cehennemde aclarn süresi tamamlannca -ki o bir

grup hakknda elli bin sene, baka bir grup hakknda daha azdr- on

dokuz melek cehennemliklere -öne geçen rahmet nedeniyle- efaat et-

tiklerinde, aclar ortadan kalkar. Onlarn rahata kavumas, nimetin

varl deil, aclarn kalkmas demektir. Bu kadarlk bir rahadk -

anladysam, cehennem ehlinin nimetidir.

VASIL

Cem’ ve Vücûd Kalbindeki limler

Bu menzilde bulunan ilimlerden birisi, efendilik rahmetinin ilmi-

dir. Bu rahmet nereden nida, edilir ve neyle hak edilir? Onun ‘terhini’

nidas olmasnn hükmü nedir? Terhîm kolaylatrmak demektir ve at-
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lar bu özellikle nitelendii gibi güzel kadna da rehimetü’l-delal denilir.

Yani kolay demektir. Bu menzilde, her eyin toplam deil, hikmetle-

rin toplamnn bilgisi vardr. Çünkü mana veya duyuda hikmetlerin

ancak tertipte varl olabilir. Peygamberlerin deimesi nedeniyle,

farkl türleriyle risalet, bu menzilden örenilir. Çünkü nebiler pey-

gamber olduklar gibi meleklerden ve beerden de peygamber vardr.

Hallerin deimesiyle risalet de deiir. Bütün bunlar, Allah’a ve daimi

mutlulua ulatran eriatlardr. Onlarda erüik yoktur ve böyle bir ey

zaten mümkün de deildir. Çünkü eriatlar, rahmet Ar’nda izzetle

bürünmü olarak inmitir. Dolaysyla onlarda ümmederini onlarn

hükmünün dna çkartacak bir ey bulunmaz. Her ümmete rahmet

ulat gibi yükümlü olduu eriat da ular. Âlemde eriatlarn ko-

nulma hikmeti, dünya hayatnda niçin konulup ahirette konulmadkla-

r, bu menzilden örenilir. Ahirette eriat olarak konulan eyler, bu

menzilden örenilir. Misal olarak aaca yaklamann Âdem’e yasak-

lanmasn verebiliriz. Daha sonra konulmasna misal olarak da Hakkn

kullarn kyamette secdeye davet etmesini verebiliriz. Bu eri hüküm

sayesinde kyamette Araf ehlinin mizan tartlr. Onlarn terazileri bu

secdeyle ar basnca, daha önce Arafn surunda bulunurken cennete

yönelirler. Araftayken onlar atee götürecek veya cennete sokacak bir

amelleri yoktu.

Müminin gücü bu menzilden örenilir. Mümin pek çok güçlü kâ-

fire denktir. Bu nedenle müminlere dümanlarla savarken kaçmamak

emredilmitir. Bir ksmna on kâfirlik güç verilmi, sonra bu güç hafif-

letilmitir. Artk bir müminine iki kâfir adamn gücü verilir. Bu neden-

le Hz. Peygamber öyle buyurur:
cOna ümmetinden iki adam gücü ve-

rildi.’

Âlemde, hatta bu ümmet içinde gaflet ve nisyann varlnn bir

rahmet olmas -ki bunu hadis belirtir- bu menzilden örenilir. Ayn ey

hata için geçerlidir. Söz ile Allah’n sözü, yaratklara izafe edilen söz ve

kelimeyle Allah’a izafe edilenler arasndaki fark, bu menzilden öreni-

lir. Her sözün ve kelimenin yerine getirilmesi gerekli zorunlu bir hakk

var mdr, yoksa belli kelimeler için mi böyledir? Hepsi kelime ve söz

olma bakmndan kelime ve söz iken, bu tahsisi ve ayrcal gerekli k-

lan nçdir? Gerçekte hüküm söze aittir ve öne geçen odur. nsan seçi-
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minde mecbur iken, niçin sorgu ve cezalandrma gerçekleir? Bu, anla-

lmas güç, fakat tartmal bir konudur. Elemlerin varl olmasayd,

kolaylar ve akla gelmezlerdi. Manalarn snrlanmas ve bulunduklar

kimsedeki hükümlerinin etkileri, bu menzilden örenilir. nsan yarat-

lnda snrlamann nerede bitecei, bu menzilden örenilir. Yüzlerin

ve gözlerin kyamette ve dünyada yukar kalkmasnn nedeni, bu men-

zilden örenilir. Bu ikisinin hükmü ve sebebi bir midir, farkl mdr?
Kaldrma ardndaki bir çekimden mi yoksa iradeyle mi geçekleir?

nsann Allah’n kaza ve kaderi arasnda bulunup onlar aamama-
snn nedeni, bu menzilden örenilir. Kaza vc kader insann bütün

yönlerini kuatr m? Yoksa sadece iki yönü mü kuatr? Bu ikisi ‘hadi’

ve ‘hadi’ (yldzlarnn gösterdii) yönleridir ve (ayette) ‘Saik ve

ehid’
183

diye ifade edilirler. nsanlar bu ikisini görmekten körletiren

ey nedir? Hâlbuki ahirette onlar görürler. Niçin dier yönlere deil

de öne ve arkaya tahsis edilmilerdir. eytan için ise dörr geli yönü

vardr. Acaba arka ve ön, kendilerine ait iki din hükmüyle, sa ve solu

kuatarak, sahipleri için iki el hükmünde midir? Onlarn sa ve solu

olsayd, ellerden birisinin eli öteki hakknda ilevsiz kalrd. Öyleyse ar-

ka ve ön onlara ait olmaldr. Yokluk ve varln mümküne nispeti, bu

menzilden örenilir. Bu durum, tercih edenle bilinir. Tercih edende ise

bu iki nispetten sadece bir yön bulunur ve imkân kalkar. Dorusu
hangisidir: mkânn bekas m, kalkmas m?

Kabiliyeder bu menzilden örenilir. Onlar her ey için mi yoksa

belli eyler için mi kabiliyettir? Ya da kabul etmeleri farkllar m? Bu
durumda bir nitelik baz kabiliyetlerin bir eyi kabul etmesini dierle-

rini etmemesini gerektirir. Acaba kabiliyetler kabul ettikleri eyleri tek

yönden mi alrlar, yoksa yollar farkl mdr? Ecrin büyüklük ve kerem-

le nitelenmesinin nedeni bu menzilden örenilir. Bu neye racidir? Bu

bilgi deerli bir bilgidir. Ölüm ve ölülerin diriltilmesinin anlam, bu

menzilden örenilir. Acaba onlar kim öldürür? Bir sebep yok iken Al-

lah Teala m öldürür. Yoksa melek mi? Melein mahiyeti nedir? Hay-

vani bedenin kendisiyle ayakta durduu karmlardan birisi midir?

Çünkü karmlar da Allah’n mclcklcrindendir. Yoksa ölüm melei

göklerin meleklerinden midir? Göklere izafe edilirse, acaba Allah’m bu

karmn güçlerini kendisine vahyettii göün hareketinden olmas
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itibaryla onlardan birisine mi izafe edilir? Bu karm o göe baskndr

ve ölüm melei diye isimlendirilir. Yoksa o yedinci kat göün sakinle-

rinden olan yabanc bir melek midir? Hayat veren öldüren gibidir.

u var ki gök deiir. Çünkü altnc gök hayatn kaynadr ve

ölüm gibi her gökten takviye alr. el-Muhyi hakknda söylenen el-

Mümit hakkmdaki söz gibidir? Ya da el-Mümit isimlerinden biri olma-

s itibaryla Allah’tr ve el-Muhyi de böyledir. Binaenaleyh Allah el-

Mümit ve el-Muhyi’dir. Hakkn âleme yerletirdii sebepleri ortadan

kaldramayz; kaldrsaydk. Hakkn hikmeti geçersiz olurdu. Böylece

sebepleri inançta kaldrrken varlkta yerli yerlerinde brakrz: srafil

sura üfler, Azrail canlar alr. Bu durum, tutumay kabul etmek üzere,

istidada ait bir özelliktir. Tutumay kabul edince hayat bulurken sön-

meyi de kabul eder ve bu durumda ölür. Bizimle -ölümle deil- görevli

melek, canlnn bedeninin kendileriyle ayakta durduu melek ve arka-

dalarn takviye eder. Böylelikle dier arkadalarna baskn geldii için

ölür. Bu nedenle doktorlar bir takm alamedcrle insann öleceini bilir.

Melek zikrettiimizden bakas olsayd, doktorlar bunu bilemezdi.

Çünkü onu sadece nebiler ile Allah’n kullar arasndan bilgi örettikle-

ri bilebilir.

Acaba ölüm esnasnda hastayla öldürülenin hükmü bir midir, yok-

sa öldürülenin baka bir hükmü mü vardr? Ölümle deil de, bizimle

görevli melein öldürme hükmü mü vardr, yoksa canlar alarak onlar

yükseltme özelliine mi sahiptir? O bir melek midir, yoksa melekler

midirler? Çünkü Allah canlarn ölümünü ona, ölüm meleine ve elçile-

re izafe etmitir. Bu izafetlerin ve bunlarla neyin kast edildiinin bi-

linmesi gerekir. Onlarn dereceleri farkl mdr, yoksa bir derecede mi-

dirler? Ölümden sonra bedenin ve ruhun ulaaca yer, bu menzilden

örenilir. Bu ikisinden dirili üflemesinde dirilecek olanlar nedir? Araz

veya suret bakmndan yaratl bakalar m, bakalamaz m? Varlk-

larn eserleri ve dirilme vaktine kadar kendisinde tutulacaklar mertebe

bu menzilden örenilir. Onlarn mensuplar da bu eserler üzerinde

durdurulur. Bunlar, yükümlülerin eserleridir vc yükümlülük esnasnda

-baka bir zamanda deil- kendilerinden oluan fiillerdir. Yükümlülü-

ün dndaki zamana uyku veya baygnlk veya yetikinlik öncesini



Il8 Fütûhât- Mekkiyye 12

misal verebiliriz. Bu nedenle yükümlülük zaman dedik, ‘yükümlülük

yeri’ demedik.

Bir ümmet içinde peygamberlerin art arda gelmesi bu menzilden

örenilir. Bu ardklk Muhammed ümmetindeki durumdan farkldr.

Muhammed ümmetinde peygamberler art arda gelmemitir. Bu üm-

mette peygamber olarak zuhur edecek kimse (Hz. sa gibi), ümmete

katlarak Muhammed ümmetinin eriatna göre davranr, bu eriatn

hükümleri onun üzerinde iler. Nasihatler bu menzilden örenilir. n-
sann cimrilik özelliinde yaratlmasnn nedeni bu menzilden öreni-

lir. nsan için cömertlik dolayldr, zati bir özellik deildir. nsan yara-

tl böyleyse, cömertçe ecir nereden kaynaklanmtr? Hâlbuki insan

yaratlyla kerem arasnda zati bir iliki yoktur. Kerem ücret için zati-

dir ve büyüklük de onun için zatidir. Büyiik ücretin tahsis edildii özel

bir kavim varken kerim ücret için de özel bir kavim vardr. nsan, cin-

lerde ve dierlerinde kullua sevk eden amillerin farkll, bu menzil-

den örenilir. Allah’a teslim ve ii havale etmek, bu menzilden öreni-

lir. Temenni ve faydas, bulunduu kimsenin nitelii bu menzilden ö-
renilir.

A

Alemin -hükümdar olmas yönünden- Allah'n mülkü olmas, bu

menzilden örenilir. Acaba kim kar koyar ki Allah kendisini ‘gökle-

rin, yerin askerlerinin.sahibi' olmakla nitelemitir. Allah’a birlikle nite-

lenmesi yönüyle izafe edilen eyler, bu menzilden örenilir. Bu birliin

çokluunun sebebi nedir? Alemdeki etkisi nedir? Keif ve gayb olan

eyin bilgisi, bu menzilden örenilir. Delil ortadayken ve delil olduu

bilinirken kabul etmemek, bu menzilden örenilir. Onun delil olduu-

nu bilmeyenin bilgisizlik sebebi nedir? Bilinen her eyin bir delili var

mdr, yoksa baz bilinenlerin delili mi vardr? Kendisinden çkt eye

dönmeyiin bilgisi bü menzÜden örenilir. Yükümlü olan veya olma-

yan dünya âleminin kendisinde topland mertebe bu menzilden ö-
renilir. Allah yükümlülere kar delil ve kant olmak üzere yükümlü

olmayan hayvan, bitki ve talar diriltir mi? Yoksa onlar Allah nezdinde

bilinen bu konudaki iyilik nedeniyle kendileri adna m diriltilir? Diri-

liten sonra onlarn varaca yer bu menzilden örenilir. Allah'n bizim

admza gök ve yer âleminde saklad menfaatler, bu menzilden öre-

nilir. Zorunlu ükür ile insann kendiliinden yerine getirdii ükür
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arasndaki iliki bu menzilden örenilir. Bunlardan hangisi ecir bak-

mndan daha yetkindir? Allah’n her eyi çift yaratmasnn nedeni ve

hikmeti bu menzilden örenilir. Bu hikmetten dolay m Allah Adem’i

kendi suretine göre yaratmtr?

Kendisiyle günün ayrt zaman bu menzilden örenilir. Sükûnu

olmayann sükûnu bu menzilden örenilir. Yolcularn menzilleri bu

menzilden örenilir. Onlar sayca belli midir, deil midir? Yollarnn

ve menzillerinin deimesine göre, yolcularn niteliklerinin deimesi

bu menzilden örenilir. Yolculardan öne geçen -ki ona katlnr- ile ye-

tiemeyen arkada kalan arasndaki fark, bu menzilden örenilir. Misal

olarak gölgesi karsnda insan verebiliriz. O hiçbir zaman gölgesine

yetiemezken gölgesi ona yetiir. Bu, ilahi-kevni ulvi-süfli bütün yolcu-

luklar içeren deerli bir bilgidir. Ayn zamanda bu bilgi, ulalmas

güç ve idraki zor, herkesin farkna varamayaca çetin bilgidir. Onu
ihata etmek, Allah'n bildirmesiyle mümkün olabilir ve onu ayrntl

olarak öretmek doru deildir. Çünkü bunlar, nihayetsiz yolculuklar-

dr!

Her yolcunun kendisinde seyr ü sülük ettii yollar, bu menzilden

örenilir. Yolculuk esnasnda baz yolcular ile maksatlar arasna giren

engeller bu menzilden örenilir. htiyari ve cebri yolculuk arasndaki

fark, bu menzilden örenilir. Dünyann genel zaman, bu menzilden

örenilir. Bu zamann tamamlanmasyla büyük kyamet kopar. Bu

menzilden hayvanlarn, türeyenlerin ömürleri bilinir. Bu sürenin dol-

masyla onlarn küçük kyametleri kopar. Bu iki hair arasndaki fark,

bu menzilden örenilir. Hz. Peygamber öyle der: ‘Kim ölmüse,

onun kyameti kopmu demektir.’ Onlarn berzah’a götürülmesi de bir

kyamettir.
J

Rahmeti diliyle isteyen rahmet umudunun özellikleri, bu menzil-

den ögrenüir. Zorunlu sebep bu menzilden örenilir. Peygamberin ge-

tirdii veya onun getirmeyip de adet haline gelmi alametler olan akli

delilleri incelemekten yüz çeviren kimse, bu nedenle yüz çevirmitir.

Acaba onlarn delil olmas birbirinden farkl mdr? Delil olu tarzlar

nasldr? Onlarn gösterdikleri ey niyete göre ya da niyet sahibinin de-

lili incelemek üzere harekete geçiren kimsenin niyetine göre deiir

mi? Misal olarak peygamberi verebiliriz. O peygamber oluunda do-
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ruluunu gösteren bir delille gelir ve ayn delil Haldun varlna ve ya-

ratklarn aciz kalmasna da delildir. Allah’n knad hususta Allah’a

uymak, bu menzilden örenilir. Acaba hakikat dili yönünden onun sa-

hibi knanr m, yoksa eriat diliyle mi knanr? nsann hangi halde ca-

nnn alnaca bu menzilden örenilir. Bu halde berzahta kalr m ve

ona göre yeniden diriltilir mi yoksa hali deiir mi? Yoksa perdenin

kalkt, ölümden önce kendisine gözüken duruma göre m can alnr?

Ya da onun cannn alnmas perdenin kalkmasnn kendisi midir?

Soru sorann reddi bu menzilden örenilir. Acaba sorunun redde-

dilmesi sorusuna karlk cevap mdr deil midir? Hakkn çard
kimsenin süratle cevap vermesini gerektiren sebep bu menzilden öre-

nilir. Bu mecburi bir sürat midir, cebrin gerçeklemesini salayan bir

sürat midir?

Kabir ehlinden diriltilcnlerin sözlerinin farkll, bu menzilden

örenilir. Bu esnada onlara kimin karlk verdii yine bu menzilden

örenilir. Acaba onlara Hak m, melekler mi yoksa alimler mi karlk

verir? Kabirlerinden diriltilcnlere tecelli eden ey bu menzilden öreni-

lir. Acaba o bir suret midir, farkl suretler midir? Acaba bu tecelli eden

ilahi isim midir, deil midir? Burçlarn tertibine aykr olmay -ki un-

surlarn doasnn tertibidir o- gerektiren neden bu menzilden öreni-

lir. Çünkü hurçlarn tertibinde, her burç arasnda birbirini irme bir

açdan da karlkl iliki vardr. Onu ele aldnda, daha önce zikretti-

imiz gibi, bn görürsün. Unsurlara gelirsek onlarn tertibi, hiçbir

yönden birbirini itmenin bulunmad bir ilikiyle gerçekleir. Öyleyse

üç ate kaynakl olan, su ve topraktandr. Toprak kaynakl olan ise ate

ve hava kaynakldr. Havadan olanlar ise toprak ve sudan olanlar ara-

sndadr. Sudan olanlar hava ve toprak kaynakl eyler arasndadr. Rü-

künler böyle deildir.

‘Benim katmda, benim yanmda, bizim katmzda, bizim

ledümümüzde, bizim yanmzda, benim yanmda’ ifadeleri arasndaki

fark, bu menzilden örenilir. Birbirlerinden ayrsnlar diye eya ara-

snda bulunan fasllar, bu menzilden örenilir. Görenin kendi suret ve

niteliinden baka neyi gördüü, bu menzilden örenilir. Gören kim

olursa olsun durum böyledir. Meguliyet bu menzilden örenilir. Ni-



Yirmi Üçüncü Sifr 121

çin meguliyet diye isimlendirilmi ve neyden megul eder? Bütünüyle

bakasndan müstani olan birisi var mdr, yok mudur?

‘O’tun benzeri bir ey yoktur’
lH

ayetinde geçen benzerlikle iinsiyer,

bu menzilden örenilir. Nefislerin dünya hayatnda kazand durum-

lar ve haller bu menzilden örenilir. lahi gelinler bu menzilden öre-

nilir. Her ilahi ismin sahip olduu ve zahiriyle rahmetin ondan uzak-

lamasn gerektiren rahmet, bu menzilden örenilir. Alemin sahip ol-

duu nitelikler bakmndan hakk bu menzilden örenilir. Bu hak edi,

nitelenenin deil, niteliin hak ediidir. lahi ve kevni söz verme neyde

gerçekleir? Bu menzilden örenilir. Öne geçenin ilmi, bu menzilden

örenilir. Acaba onun geride kalanda hükmü nasl ve nereden ortaya

çkar? lah uzaklk karsnda kevni uzaklk, bu menzilden örenilir.

Konuma, susma, konuan ve susann belirlenmesi, zaman ve mekân

bu menzilden örenilir? Yüce suretlerin düük suretlerle yer deitir-

mesi bu menzilden örenilir. Keif varken ayaa kalkmak yerine geride

durmak bu menzilden örenilir. Zamann insann yaratlnda ve dier

maden, bitki vc hayvanlarda verdii ey, bu menzilden örenilir. Belir-

sizlik ve açklama bu menzilden örenilir. Biri var ederken çoun bir

araya gelmesi bu menzilden örenilir. na edenin ina ettii ie -onu

ina etmesi nedeniyle- hakim olmas, bu menzilden örenilir. lahi ri-

yazet ve kevni riyazet ile arasndaki fark, bu menzilden örenilir. Ni-

met verenin mertebesi, hüküm yönüyle dünya ve ahirette varaca yer,

bu menzilden örenilir. timat edilecek kimselerden olmad bilinen

birisine itimat etmenin sebebi, bu menzilden örenilir. Mebde ve

mead bu menzilden örenilir. Tebih ve tebihin zdd, bu menzilden

örenilir. Onun tebihin kendisiyle gerçekletii asl nedir? lahi bil-

giden ztlarn bir araya geliinin tesiri bu menzilden örenilir. Atein

suda suyun atete bulunmas, bu menzilden örenilir. Alemi dta or-

taya çkartan nitelik, bu menzilden örenilir. Melekût ve onun mülk ve

ceberut karsndaki yeri, bu menzilden örenilir.

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr.’
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ÜÇ YÜZ KIRK DOKUZUNCU BÖLÜM
Kaplarn Açlma ve Kapanma Menzilinin ve Her
Ümmetin Yaratlnn Muhammedi Mertebeden

Bilinmesi

Kuku duyma, her varln

Haktan bir nitelii var, varlklar alamet

Hakkn gayretindendir bu, Hak onlarm kendisi

Kuran ve ilham böyle söyler

Muhtaçlm ve yoksunluum olmasayd, O’nunla bir olmazdm .

Yaknlk gerçeklemez veya ainalk

Onun hakknda her varlk koar ve yürür

Allah’n kitabnda bu belirlenen bir hüküm

Varlklardan her biri O’nu tespih eder

Allam olan Hak bunun için yaratm onu,.

Her varlk her daim muhtaç, .

'

Aclar ve elemler var

Müstanilik nerede! Hak kelam onu batl yapar

Yok etmenin bulunduu yoksulluktan baka ne görürsün ki!

Ayette "Allah âlemlerden müstanidir
’ 135

buyrulur. Baka bir ayette

‘eytan size yoksulluk vaat eder ve taknlk emreder. Allah ise kendinden

balama vaat eder
5

buyrulur. Bu eytann insanlara taknlk em-

retmesine ve sizi yoksullukla korkutmasna karlk bir ihsandr. Allah

Müstani ve Hamid’dir. Allah öyle der:
‘

insanlar ! Siz Allah’a muhtaçs-

uz. Allah Gani ve Hamid’dir Ebu Yezid el-Bestami’yi öyle denilmi:

‘Bana ait olmayan iki eyle -yoksulluk ve zillet- bana yakla ?

Bilmelisin ki, Allah’n iyilik etmek üzere açt kaplar olduu gibi

baz kaplar daha vardr ki, onlarn açlma vakti henüz gelmemitir ve

onlar da iyilikte bulunmak üzere açar. Allah'n bir takm kaplar daha
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vardr ki, onlar aclar için açar. Bu ‘azap* diye ifade edilir. Çünkü men-

suplar iin sonunda ona döner ve ondan tat alrlar. Çünkü azap kendi-

sine Rabbini hatrlatmtr. nsana zarar isabet edip de sebepler orta-

dan kalkarsa -ki bu en iddetli azaptr- Rabbini hatrlar ve iradesiyle

deil zorunlu olarak O’na yönelir. Bu durumda kendisini Allah’a dön-

düren ve O’nu kendisine hatrlatp gaflet ve unutmann etkisinden kur-

taran bu elemden haz duyar. te bu nedenle onu ‘azap’ diye isimlen-

dirmitir. Öyleyse azap, yerletii kimseye rahmetin ulaacan müjde-

leyen bir kelimedir. Güçlük ve rahadk esnasnda Hakkn kullarna

müjdeyi ulatrmas ne büyük inceliktir! Böyle olmasayd ‘Azap kelime-

sinin hakknda gerçekletii kimse
,m

ayetinde geçen kelime gerçekle-

mezdi. Burada azap lafz zikredilmitir. brahim Peygamber öyle der:

‘Babacm! Rahman’n azabnn sana temas etmesinden korkarm .’
1 *9

Rahman bir insana ac ve elem verirse, bu elemin içinde rahmet bu-

lunmaldr ve o rahmeti elem sahibi haz olarak alr. Misal olarak kulla-

nlmas ifa verecek ilacm içilmesini verebiliriz.

Baknz! Hz. brahim babasma ‘eytan Rahman’a asidir
’190

der.

Rahmette intikam gerektiren bir anlam da bulunduunu bilseydi, asi

olmazd. Öyleyse eytan ancak Rahman’a asidir. Çünkü her isim, ken-

dine göre amel eder. Peygamberler rablerini ne kadar güzel bilmekte-

dir! Aclarn en büyüü amaca ulaamamaktr. Bununla birlikte Al-

lah’n bir melee öyle dedii bize aktarlr: ‘Falan kulumun ihtiyacn

u esnada karlama. Çünkü ben onun sesini duymak istiyorum.’ Bu-

nunla birlikte o ahs Rabbinden istedii eyin gerçeklemeyii nede-

niyle ac duymaktadr. te bu ilahi rahmete dayanan ac veren engel-

lemedir.

Sonra (cennet ile cehennem arasndaki) surun içi srf rahmet, zahi-

ri ise önünden azaptr. in sonunda dönecei durumu bilmesi nede-

niyle ‘azabn elemleri’ dememitir. Allah Teala bu varln bâtnnda

rahmetin bulunduunu açklamtr. Zahiri ise bâtnnn hükmüyle ta-

sarrufta bulunur. Baka bir ifadeyle zahirde ac veren bir ey ancak

.bâtndaki rahmetten meydana gelebilir, çünkü hüküm zahirde bâtna

aittir. Acaba organlar -ki görünen eylerdir- kendilerini yönlendiren

bâtnn iradesi olmadan tasarruf edebilir mi? Niyet, hiç kukusuz,

bâtndr ve içtedir. Öyleyse sunin zahirindeki azap sunin bâtnnda bu-
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lunan kendisine merhamet maksadndan meydana gelir. O halde ac ve

elem, hazzn bulunmay ve maksada ulamamaktan baka bir ey de-

ildir. Allah katnda açlan bütün kaplar rahmet kapsdr. Ancak ora-

da kendisinde ac bulunmayan zahiri rahmet kaplar olduu gibi belli

bir vakit acnn bulunduu batini rahmet kaplar da vardr. Bu kap-

larda rahmetin hükmü iin sonunda ortaya çkar. Öyleyse aclar geçici,

hazlar sabittir. Baka bir ifadeyle âlem, özü gerei rahmete mazhar,

dolayl olarak ac çekendir. ‘Allah Aziz ve Hakimdir .'
191

Allah ileri yerli yerine koyar ve onlar menzillerine yerletirir. n-
san çocuunu edep öretmek amacyla cezalandrr ve günahnn cezas

olarak bu dövme fiiliyle ona ac verir. Baba iin iç yüzünde çocuuna

merhamet etmektedir. Çocuk iini hakkyla yaptnda babann kalbin-

de ve içindeki merhamet ile babann çocua efkati ortaya çkar. Bu

nedenle Hz. Peygamber’den uzun bir hadisin bir bölümünde öyle bir

rivayet gelir: ‘Allah’n kuluna dönük efkati, kadnn çocuuna olan

efkatinden fazladr.’ Bunu derken Hz. Peygamber bir kadna iaret

etmiti. Bürün bunlar, zevk ilimlerindendir. Allah bizi ve okuyucular -

ihsanyla- acnn bulunmad srf rahmete ulaanlardan etsin!

Bilmelisin ki, Allah mümkünlerid varlklarnda ancak yokluk kö-

tülüünden kendilerini kurtarmak için izhar etmitir. Çünkü Allah var-

ln srf iyilik (hayr) olduunu bilir. Varlkta kötülük dolayl olarak

bulunabilir. Bu ise, yokluun kendisine dönük bir yönü olmas nede-

niyle, varln mümkün olmasdr. imdi ise varlkla nitelenmitir ve

mutlak iyiliktedir. Mümkün varl bakmndan yokluktan kendisine

ilien ey ölçüsünde de kötülük her nerede olursa olsun ortaya çkar.

Mümkün varlna ve ebediliine baktnda, varln kendisine elik

etmesi nedeniyle mutlu olur. Daha önce nitelendii ve varl olmad
hale baktnda ise ac duyar. Çünkü hal bulunduu kimsede hüküm

sahibidir. imdi mümkünün hali yokluu görmektir ve böylelikle ve-

himde bir azap duyar. Hz. Peygamber sknt esnasnda ‘Hamd her du-

rumda Allah’a aittir’ derdi. Hamdi gerektiren hallerden birisi de, se-

vinç halidir. Bu durumdaki hamd ‘Nimet veren vc ihsan eden Allah’a

hamd olsun’ eklindedir. Her durumdaki hamd sevinçteki hamdi de

içerir. Bu durum hamdin genellii nedeniyle skntda da bir rahatlk

bulunduunu bildirir. Çünkü hamd, sena etmek ve övmek demektir.
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Skntdaki kimse skntnn içeriinde sevinç bulunmam olsayd,

hamd sknt esnasnda övgü olmazd. Hâlbuki hamd, hiç kukusuz,

övgü demektir. Öyleyse âlemde rahmetle katk olmayan zarar yoktur.

Nitekim müminin de itaatle katk olmayan günah olmaz. Günahn

katt itaat, (o eyin günah olduuna) inanma itaatidir. Binaenaleyh

mümin günah ilerken bile, tpk rahmete mazhar olmu azap gören

gibi, itaatkâr-günahkârdr.

Sonra bilmelisin ki, mümkünler, özü gerei muhtaçtr. Dolaysyla

yoksulluk sürekli onlara elik eder, çünkü zatlar daimidir. Bu nedenle

de onlar için sebepler konulmutur. Bunlarn nezdinde mümkünlerin

muhtaç olduu eyler vardr ve bu nedenle mümkünler sebeplere muh-

taçtr. Allah ise sebepleri kendisinin isimleri yapmtr. Öyleyse sebep-

lerin isimleri, Allah’n isimlerindendir. Böyle yapmasnn nedeni, sade-

ce O’na muhtaç kalnmasn salamaktr. Çünkü o gerçek bilgidir. O
halde keif ehline göre, örf ve eriatta Allah’n isimleri olduu söylenen

isimlerle sebeplerin isimlerinin Allah’n isimleri olmas arasnda bir

fark yoknr. Çiinkü Allah Teala öyle der:
c
Siz Allah'a muhtaçsnz ’192

Vaka sebeplere muhtaç olmamzdr. Öyleyse sebeplerin isimlerinin Al-

lah’n isimleri olmas kaçnlmazdr. Bu durumda biz bu isimlerle lafz

duas eklinde deil hal duasyla dua ederiz. Acktmzda açln ver-

dii acy ortadan kaldracak gdaya koarz ve ona muhtaç oluruz. O
ise bizden müstanidir ve ancak Allah’a muhtaç kalrz. te bu, Al-

lattn isimlerinden biridir. Yani gdann suretinin adn kast etmekte-

yim ki, o ilahi ismin mertebesini almtr. Bu nedenle bize sebeplere

teekkür etmek emredilmitir, çünkü bu O’na ükür emridir. Öyleyse

sebeplere ükür, sebepler vastasyla Allah’a ükür demektir.

Bilmelisin ki, Allah’n yaratklarna rahmetinin bir yönü, her pey-

gamberin kademinde kendisine varis bir veya daha fazla veli yaratm

olmasdr. Öyleyse her asrda peygamberlerin says kadar yüz yirmi

dört bin velinin buluûnas gerekir. Bu say artar, fakat eksilmez. Say

daha fazlaysa, Allah kendisine varis olanlar ölçüünce peygambere on-

lar taksim eder. Çünkü nebilerin kalplerine indirilen ilimler dünyadan

kalkmaz. Onlarn yerleri Allah adamlarnn kalpleridir. Bu ilimler,

kendi saylarnca velilere taksim edilir. O halde ümmet içerisinde nebi-

ler saysnca veya daha fazla velinin bulunmas zorunludur. Hzr’n
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öyle dedii aktarlr: ‘çimden yeryüzünde kendisini tanmadm ve

bir araya gelmediim bir Allah dostu kalmamtr dediim her gün da-

ha önce tanmadm bir veli görürüm ve onunla bir araya gelirim.’

Baka bir sözünde de öyle dedii aktarlr: ‘Bir gün bir ahsla bir ara-

ya geldim. Adam tanmyordum. Bana öyle dedi: ‘Hzr! Allah’n se-

lam üzerine olsun.’ Ben de ‘Beni nereden tanyorsun?’ deyince, adam

öyle dedi: ‘Allah seni bana tantmt.’ Ben de anladm ki, Hzr’ tan-

yp Hzr’n tanmad kullar var!

Bilmelisin ki, Allah’n gizli, iyi, veli kullan vardr. Onlar ile insan-

lar arasnda alkanlk perdeleri bulunur ve onlar insanlarn arasnda

gizlenir. Onlarn üzerinde kendilerini insanlardan ayrt eden bir özellik

görünmez. Onlar vastasyla Allah Teala âlemi korur ve kullarna imdat

buyurur. Onlar gökte tannr, fakat insanlar arasnda bilinmezler.

Dünya ve ahirette skntlar onlarmdr. Onlar, nebi veya ehit olmadk-

lar halde, nebi ve ehiderin kendilerine gpta ettii kimselerdir. Onlar

ne dünyada tannr ne de ahirette kimseye efaat ederler. Onlar, srla-

rnda Hak ile birlikte kalan kimselerdir,

Allah'n her peygamberin kademi üzerinde bir veli yarattn bil-

miyordum. Beni bütün peygamberleriyle bir araya getirerek onlarn

hepsini bir mecliste gördüümde, onlarn kademinde olan kimseyi

görmemitim. Sonra bütün müminleri gördüm. Onlarn arasnda nebi-

lerin kademi üzerinde bulunanlar ve dier veliler vard. Onlan bir mec-

lis bir araya getirmedii için, kendilerini tanmamtm. Allah onlar

görmekle bana iyilik ihsan etti. eyhimiz Ebu’l-Abbas Ureybi sa’nn

kademindeydi. Biz de daha önce nebilerin kalpleri üzerinde veliler bu-

lunduunu söylerdik. Sonra bize öyle denildi: ‘Hayr! Onlar nebilerin

kalpleri üzerindedir deme, kademleri üzerindedir de.’ Bu ifadeyle kas-

tedileni anladm. Allah beni bu bilgiye ulatrdnda, velilerin pey-

gamberlerin izleri üzerinde olduklarn ve izlerinden gittiklerini anla-

dm.

Sonra örendim ki: Velilerin iki mirac vardr: Birinci miraçta on-

lar, nebilerin kalplerine göre bulunur. Fakat bu, içinde eriatn bulun-

mad nebilik velileri olmalar bakmndandr, ikinci miraçta onlar e-

riat sahibi nebilerin kademleri üzerindedirler, kalpleri üzerinde deil!

Çünkü onlarn kalpleri üzerinde bulunsalard, nebilerin erdikleri eri
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hükümleri elde ederlerdi. Hâlbuki veliler böyle bir imkâna sahip deil-

lerdir. Hak onlara eriat bildirse ve eriat nebilerin aldklar kaynaktan

alsalard, yine de onu nebilerin nurlarnn kandilinden alrlard ve bu

almaya ‘uyma ve ittiba’ hükmü bitiirdi. Veliler peygamberlere uyma

yolu olmadan Allah’tan veya kutsi ruhtan bü bilgiyi saf olarak alamaz-

lar. eriat hükmünün dndaki bilgiye gelirsek, o Allah’tan ve kutsi

ruhlardan olmak üzere, velilere mahsustur. Bürün bunlar, Allah nez-

dinde mertebelerin ayrmasndan kaynaklanr. Bu sayede bunu öre-

nir ve her hale sahibine hakkm veririz. Nitekim Allah da her eye yara-

tlm vermitir. Bütün bunlar, Allah’n yaratklarna yayd rahmetin

bir yönüdür.

Bilmelisin ki, Allah melekler için ilahi kuvvette üç mertebe belir-

lemitir. Bir ksmna iki güç vermi, bir ksmna üç, bir ksmna dört

güç vermitir, iin sonu budur. Çünkü varlk bir ilave olmakszn dört-

leme üzerüe kuruludur. Her kuvvet saysn Allah’n bildii baka

kuvvetleri de içerir. Bu durum, meleklerin nurani cisimler olmas yö-

nüyledir. Çünkü melekler, cisimleri bakmndan bu güçlerin sahibidir.

Onlar da doal cisimler gibi bileiktir. Öyleyse iki güç sahibi olan me-

lek, bitkilere benzer. Üç güç sahibi melek, hayvann terkibinde, dört

güç sahibi olan insana benzer terkip edilmitir. Türeyenler sona erdii

gibi meleklerin güçleri de sona erer. Cisim onlarn hepsini birletirir ve

dolaysyla ihata edicidir. Melekler tümel-nurani cismin ortaya çkt
Amâ’dan nurani cisimleri, ekli ve suretleri kabul ederler. Burada

melekî ruhlar ortaya çkar. Ama tüm cisme aittir. Amâ’nn tad su-

ret ve ilahi ve ruhani ekiller doal cisimlerdeki heyula mesabesindedir.

Bu konunun açklamas sözü uzatr.

Doann üzerinde bulunan bu nurdan doal cisimlere ruhlar üfle-

nir. Doann aasndan unsurlara kadar olanlar ise gölgeler içindeki

nurlardr. Unsurlarn altndaki unsun cisimler, karanlktaki nurlardr.

Doann üzerindeki nurani cisimler ise nur içindeki nurlardr. Buna

‘Rahmani nefesteki nurlar
5
veya ‘Amâ içindeki nurlar’ da diyebilirsin.

Gerçei olduu hal üzere bildikten sonra, istediini söyleyebilirsin.

Bilmelisin ki, kelime sahibi olan ilk akln altndaki her ruh bir me-

lektir. Onun üstündeki ise -melek deil- ruhtur. Melekler, amade kl-

nanlar (musahhar) ve yöneten (müdebbir) olmak üzere iki ksmdr.
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Hepsi dc Allah’n emriyle Allah’n elçileri ve görevlileridir. Onlar, mer-

tebe mertebedir; dünya ve ahirette inileri, çklar ve yükselileri var-

dr. Meleklerin bir ksm müminlere dua ve balama dileiyle görev-

liyken dierleri yeryüzündekiler için balama dileiyle görevlidir. Bir

ksm âlemin dünyayla maslahatyla görevliyken bir ksm âlemin

ahiretle ilgili maslahatlaryla görevlidir. Onlarn bu ileri, ibadet ve

namazlardr. Tespihleri ise bu namazlarda Allah’ zikretmekle snrldr
ve söz konusu zikirleri bizim namazmzdaki zikir ve okumann yerini

rutar. Allah’n her eyi kuatan rahmetinin bürün yaratklar kuata-

ca vakte kadar sürer. Rahmet kendilerini kuattnda, ibadeüernin

bir yönü balama dilemek olan melekler sadece tespihle ilgilenir. Ge-

ride cennetteki veya iki dardan herhangi birisinde bizimle ilgili me-

lekler kalr. Onlarn bu ileri kesilmez ve ‘melek’ ad onlardan kalkmaz.

Onlar, sadece tespih ve Allah’ övgüyle megul ruhlar olarak geride ka-

lr. Bu melekler, kendilerini tespihe adam müheymen ruhlar gibidir.

Melekler her kapdan onlarn üzerlerine girer: ‘Sabrnza karlk size se-

lam olsun, ne güzel yerdir oras i’

193
Burada zikredilen bu snf/ belalara

kar sabredenlerdir.

Ulatklar nimetler nedeniyle ükredenlere gelen meleklerde zikir

devam etmez. Bununla birlikte meleklerin her kapdan onlara gelmesi

de gerekir. Çünkü nimet kaplar -tpk bela kaplar gibi- çoktur. Al-

lah'n dünyada kullarna verdii nimetlerin beladan uzak olmad
açktr. Bunun nedeni, nimedere karlk ükürle yükümlülüün nimet-

lere yönelmi olmasdr. Bu, belann en büyüüdür. Çünkü kötülüklere

göre nimetler Allah’tan perdelemede daha etkindir. Nimet sahipleri

ükretmekle meleklerin u sözlerine dahil olur:
e

Sabrnza karlk, oras

ne güzel yerdir
.’’ 194 Yani siz, teklif veya hak talebiyle katk olmayan saf

nimet diyarndasnz. Bu nedenle iikredenler karsnda meleklerin

hallerine herhangi bir zikir eklenmemitir ve Haklan getirdii bilgiyle

yetinilmirir ki, dorusu da odur. Çünkii dünya hayat bunu gerektirir

ve karldn bulunmad kefin gerei de udur: Dünya hayatnda

belaya urayan veya nimet gören herkes sabretmelidir. Öyleyse sabr

ükürden daha genel iken bela bu dünya hayatnda nimetten daha ge-

neldir.
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Rahmet umumi olup rahmetle çelien eserler ortadan kalktnda,

eserlerin belirlemi olduu isimlerin nispederi de kalkar. Çünkü onlar,

tek bir hakikate dönerler. Nitekim Allah ‘En güzel isimler O’na aittir
’ 195

ve f
lster Allah ister Rahman diye dua edin, en güzel isimler O’na aittir

’ 196

buyurur. simler, vaat edilmi eylerdir ve onlar taleplerine göre

mümkünlerin hakikatleri izhar eder. Mümkün sahip olduu istidad

ölçüünce, o istidada uygun ilahi feyzi talep eder. stidadn talebi ona

verildiinde, bundan her bir mümkün adna bir isim ortaya çkar.

Elem veya azab kabul edecei bir istidat geride kalmaynca, elem veya

azabn varl da kalmaz, çünkü onu kabul edecek bir mümkün kal-

mamtr. Kabiliyetlerin kalkmas nedeniyle, o hükümlere özgü isimle-

rin nispederi de kalkar. simler arasmdan kabul eden mümkünde iki

hükmü olan ise geride kalr. Bu ksma misal olarak ‘örten’ anlamndaki

el-Gafir ismini verebiliriz. el-Gafir ismini talep eden günah geride kal-

mayabilir. Fakat bu ismin ‘perde’ olmas bakmndan perde özellii de

vardr. Günah ortadan kalksa bile el-Gafr isminin hükmü kalr, çünkü

örtmek, zorunludur. Böyle olmasayd (varlkta) ilave veya yeniden ya-

ratma gerçeklemezdi, hâlbuki art süreklidir. Öyleyse perdelerin

kalkmas da süreklidir. Geride el-Gafur ismi kalr, el-Muntakim ismi-

nin ise hükmü kalmaz. Çünkü bu ismi kabul edecek kabiliyet ortadan

kalkm, bu özel isim de ortadan kalkmtr, bunu bilmelisin!

imdi bu menzildeki ilimleri söyleyelim: Göün yerin -meleklerin-

dier yaratklarn övgüsü, Rablerini neyle övdükleri, bu menzilden ö-
renilir. Her âlemin bakasna ait olmayan özel bir övgüsü vardr. Allah

Teala öyle der:
‘

Gökler ve yedi yer O’mc över.
3,97

Sonra
‘

onlarn içinde

bulunanlar
’ 198 demi, gökler ve yer akll varlklar gibi çoul zikredil-

mitir. Tebih, kinaye, ruhani âlemde bulunan güçler, bu menzilden

örenilir. Âleme yaylm peygamberlikler, bu menzilden örenilir.
K

Alemde yürüyen herkesin bir peygamberlii ve elçilii tamak üzere

yürüdüü, bu menzilden örenilir. Bu, deerli bir bilgidir. Öyle ki ha-

reketlerinde bir böcek bile, kendisini anlayan için bir elçilik tar. Kud-

ret eserleri ve dier nispetlerden farkllklar, bu menzilden örenilir.

Yamurlar ve onlardan övülenler, bu menzilden örenilir. Ebu

Hureyre öyle der: ‘Fetih yamuru yad bize.’
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'

Kaplar ve mertebeleri, bu menzilden örenilir. lahi engellemenin

bir ihsan olmas, bu menzilden örenilir. lahi snrlama bu menzilden

örenilir. Tevatu ölçüünce, ilahi hitabn tenzili bu menzilden öreni-

lir. Kullarndan ükür talebi için ilahi ikaz bu menzilden örenilir. Ya-

ratklarn Allah’a döndürülmesi, genel olarak tehditler, bu menzilden

örenilir. Dost suretinde görünen dümanlar ile veliler arasndaki fark,

bu menzilden örenilir. Dümann dümanlkla dostun dostlukla ceza-

landrlmas bu menzilden örenilir. Düman dost dostu düman edi-

nenin gerçei kartrd ve onun hakikatten yoksun olduu bu men-

zilden örenilir.

Dua eden herkesin kendisi için dua ettii, Allah’a veya kendinden

bakasna çarm olsa bile, kendi yönünden çard bu menzilden

örenilir. Çünkü bu çaryla mertebe itibaryla kendi benzerleriyle ün-

siyet istemitir. Amellere kar sevabn düzenlenmesi, bu menzilden

örenilir. Ecirlerin ayrtrlmas bu menzilden örenilir. Ecirlerde

azim ve kerim olanlar ve büyük olanlar, bu menzilden örenilir. Bun-

lar, ecirlerdeki mertebelerdir ve mensuplarnn ve onlar gerektiren

amellerin örenilmesi gerekir. Snrsz-mudak ecir bu menzilden öre-

nilir. Acaba gerçekte snrl mdr, deil midir? Çünkü ecirler insann

yaratl gibi dört ksmdr. nsann bedeninin yaratl dört ksma ay-

nin-. Her birinin kendine özgü belli nitelikte bir ecri vardr. Her ecir

kendisine uygun eye nispet edilir. .

Örtülerin ardnda bulunan ey, bu menzilden örenilir. Müahe-

denin güzel gördüü çirkin, bu menzilden örenilir. Bu, garip bir sr-

dr. Azil bu menzilden örenilir, insan kendisiyle ilgilenmeye tevik,

bu menzilden örenilir. Gizlilik karsnda zuhur, bu menzilden öre-

nilir. Ulvi ve süfli tayclar, bu menzilden örenilir. Nitelenenlerde

niteliklerin güçlü veya daha güçlü diye derecelenmesi, bu menzilden

örenilir, insann menfaatlerini bir araya getiren mertebe, b menzil-

den örenilir. Bunlar, yolcu, duran, hareketli ve sakin için nimetlerin

mertebesidir. Amade klma ve amade klnanlar, bu menzilden öreni-

lir. Amade klman eyin bu amadelikle ulaaca bir ecel var mdr, yok

mudur? Bir ksmnn eceli vardr da, bir ksmnn yok mudur?

‘Cuheyne’nin katnda yakn haber vardr’ ifadesinin anlam bu

menzilden örenilir. Onlar habir hakknda ‘dümü’ demiler, alim
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hakknda ‘dümü’ dememiler veya ‘Cuheyne katnda yakn ilmi var-

dr’ da dememilerdir. Bunun nedeni bu menzilden örenilir. Hakkn

zuhuru ve her eye yaylmas bu menzilden örenilir. ‘Her hakkn ha-

kikati vardr’ ifadesinde geçen ‘her’ sözüne göre, hakkn taksimi bu

menzilden örenilir. Her yükümlünün yalnz bana kalmas bu men-

zilden örenilir. Onunla kendisiyle kalmayan yükümlü arasndaki fark,

bu menzilden örenilir. nsan ve cinlerden olanlar ve yalnz kalan veya

yalnz kalnmayan hususlar kastetmekteyim. Kabiliyetler bu menzilden

örenilir. Davet eden kimde erkindir? Sahipleri için kahirlerde meyda-

na gelen ey bu menzilden örenilir. Kabirlerin mahiyeti nedir? Her-

hangi birisinden almak veya almann ve kendisinden alnann nitelii

bu menzilden örenilir. Arazlar bu menzilden örenilir. Acaba onlar

var olmayan nispetler midir, yoksa varlk sahibi varlk durumlar m-
dr? nayet ehli için meydana gelen izzet ve perde bu menzilden öre-

nilir. Nebilere uyma mertebeleri bu menzilden örenilir. Artma bu

menzilden örenilir. Temenni bu menzilden örenilir. Hikmetin bu-

lunduklar hal üzere varlklarn mertebelerine yaylmas, âlem için ilahi

takdirin öne geçmesi, bu menzilden örenilir.

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr.’

ÜÇ YÜZ ELLNC BÖLÜM
stifham Tecellisinin Menzilinin Bilinmesi ve Mana
Gözlerinden Perdenin Kalkmas Menzili. Bu Menzil
er-Rab sminden Muhammedi Mertebeden Örenilir

Ruh vahiyden baylp düünce

Beden nasl da karanlyla kalr geride

Allah rükünlerini sabit klm
Onu su üzerinde felek olarak döndürmü
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Sahihiz bir umman o

simlerinin sonu nerede olabilir

Oluun babas keke bilseydi onu

Oullarnn gözü görseydi onu

Geliiyle sevinme sakn

Gecikmesiyle de durma

Varlklarmz gidereni tenzih ederim

Nimetlerinde nankör olduumuzda

Onlar inkâr ettiimizde alr bize

Nimetlere kar nasl bir nankörlük böyle?

Allah Teala bize ve sana yardm etsin, bilmelisin ki, bu menzil,

engelleyici ve uzaklatrc araçlar menzilidir. Onlarn bir ksm inayet

perdeleridir. Bu durum u hadiste zikredilir: ‘Allah’n yetmi bin per-

desi veya yetmi perdesi vardr.’ Kuku bendendir. ‘Bunlar nur veya

karanlk perdeleridir. Onlar açsayd, zatnn tecellileri gözün gördüü

yaratklar yok ederdi.’ Burada bir iaret ve sr vardr, öyle ki: Burada

zikredilen göz, Hakkn gözü haline geldii yaratklarn gözüdür. O, bu

perdeleri kabul edendir ve Hakkn gözü olmasyla nitelenendir. Ayn
zamanda o yüzün/zatn tecellilerinin kendisidir. Çünkü Allah sürekli

âlemi görürken âlem Hakkn kendisini görmesiyle yanmaz.

Bu perdelerin bir ksm ise inayet perdesi deildir. Bu durum ‘Ha-

yr onlar Rablerinden perdelenmitir
’ 199

ayetinde belirtilir.

Bilmelisin ki, perdeler türlü türlüdür. Bir ksm var olanlar arasn-

daki varlk perdeleridir. Bu durum, c

Peygamber’in hammlarndan bir ey

istediiniz zaman perde arkasndan isteyin.’
200

Bir ksmyla yaratklar Al-

lah’tan perdelenir. Bu durum ‘Onlar kalplerimiz kilitlidir dediler.’
201

aye-

tinde belirtilir. Perdelerin bir ksmyla Allah yaratklarndan perdelenir.

Bu durum ‘Allah kyamette kullarna tecelli eder, kendisiyle onlarm

arasna sadece zat üzerindeki büyüklük örtüsü kalr’ hadisinde zikredi-

lir. Baka bir rivayette ‘Yaratklar ile kendisinin arasmda üç perde var-

dr’ denilir veya bu anlamda bir ifade kullanlmtr. Perdelerden birisi,

‘Allah herhangi birisiyle vahiy veya perde ardndan olmadan konumaz3202
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ayetinde geçer. Allah Hz. Musa ile ate, aaç, vadinin sag yan, Tur’un

sa yönü ve mübarek bir yer perdesinin ardndan konumutur. Allah

Teala öyle der:
cOnu komu edin ki, Allah kelamn duysun .’

303
Allah Hz.

Muhammed perdesinin -çünkü o perdenin ra kendisidir- ardndan

komu edinilen insanla konumutur. Komu müriklerdendi ve Al-

lah’n kelamm duymutu. Biz de Allah’n peygamberinin diliyle bizim-

le konutuundan kukuya kaplmayz. Ayn ekilde Allah, namaz klan

‘Allah kendisine hamd edeni duymutur’ dediinde, namaz klann

perdesinin ardndan bizimle konuur. Âlemin bütün dilleri Allah'n

sözleridir ve onlarn taksimi Allah’a kalmtr. Böylece Allah onlardan

dilediini Allah’a izafe ederken dilediini terk eder.

Var olanlar arasnda varlk perdelerine gelirsek, bunlarn bir ksm
koruma ve saknma perdeleri, bir ksm izzet ve himaye perdeleridir.

Bu ksma misal olarak, hükümdarlarn perdelenmesini verebiliriz. Bir

ksm, kskanlan eye kar gayret perdesidir. Nitekim yüzlerine perde

çekilen ve çadrlarda kalanlar için böyle denilir. Bu perdelerden birisi

de ‘Çadrlarda sahiplerine tahsis edilmi huriler
''204

ayetinde geçen perde-

lerdir. Koruyucu ve kalkan olanlara gelirsek, bunlarn bir ksm hayva-

ni cisimleri iddetli scaklk ve soukluktan korur ve hayvan acy ken-

dinden uzaklatrr. Tpk bunun gibi, savaç da savata kalkanla, zrh-

la vs. kendisini düman oklarndan ve klçlarndan korur. Böyle insan-

lar, kendisiyle düman arasna engel tekil eden kalkanla korunur ve

acy kendinden uzaklatrr. Varlklar arasndaki perdeler, manevi per-

deler de olabilir. Böyle perdelerle insan kendisine iyilik yapan ahsn
eziyet görmesini engeller. Misal olarak, bir ahstan doasna yatkn

olmad veya maksadna uymad için bakasnn naho bulaca bir

davran çkabilir. Böyle biri söz konusu insana kar yapt davran

nedeniyle knanr. Buna karlk davrann rahatsz ettii kimse, kma-

nann önüne bir siper gibi nefsini koyarak, onu knama oklarndan sa-

knr. Bu durumda knayann içinde, bu davran gerektiren eyin na-

ho olann kendisi olduu vc bütün bu eziyetin öteki ahs cihetinden

ortaya çkt inanc yerleir. Öyle ki birinci insan knayan, bu hatal

davrann dier ahstan kaynaklandndan tam olarak emindir ve

hangi yönden ulaabilirse o yönden kendisini knar. Bu kii, nefsini k-

nanma nedeniyle ac çekecek insann önünde siper ve engel yapar,

kendi nefsiyle o kiinin rzn muhafaza eder.
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Biz insanlar da gaye ve doamza uygun olmayan çirkin davran-

lar nefsimize izafe ederiz. Hâlbuki biliriz ki, bütün fiiller, Allah katan-

dandr. Fakat knandklar için bu konuda Hakka nispet edilecek kna-

maya kar kendimizi siper ediniriz. Bu durum, Allah karsndaki ede-

bin bir gereidir. yi ve güzel fiillerimizi kendimizi aradan çkartarak

bütünüyle Allah’a izafe ederiz ve övülen Allah Tcala olur. Bu da, haki-

katin ve Allah karsndaki edebin gereidir. Çünkü (bütün fiiller) hiç

kukusuz ki Allah’a aittir. Bununla birlikte ilahi haberde geçtii üzere

onlarda bir ortaklk kokusu bulunur. Bu gibi haberlere misal olarak u
ayetleri verebiliriz: Allah Tcala öyle buyurur: ‘Sizi ve amellerinizi yara-

tan Allah'tr .’
205 Baka bir ayette

‘

Sana isabet eden her iyilik Allah’tan
, kö-

tülük nefsindendir
’2CÖ

buyurur. Baka bir ayette ‘De ki, hepsi Al-

lah’tandr
’207

buyurur. Böylece Allah bazen ameli bize izafe ederken ba-

zen kendisine izafe eder. Bu nedenle burada 'ortaklk kokusu vardr’

dedik. Allah öyle buyurur:
‘Kazand kendi lehine, kazand kendi

aleyhinedir.
’20* Burada ise bürün ameli bize izafe etmitir. Bir ayette de

‘Ona günah ve. takvay ilham etti
'209

buyurur. Bize ilham etmek Hakka,

ilhama göre amel ise bize düer. Allah Teala öyle der:
‘unlara ve un-

lara Rabbinin ihsanndan yardm ederiz
’2 ' 0

Allah’n ihsan bazen ilham,

bazen amelin yaratlmasdr. Amellerin (kime ait olduu) meselesi ne

keif ne rivayet yoluyla hiçbir ekilde (yani sadece Allah’a veya sadece

insana ait olduu) tevhidin gerçeklemeyecei bir meseledir.
i. „ - t

Bu konuda doru bilgi amelin Halt ile yaratklar arasnda irtibatl

olmasdr. Amel onlardan birisine özgü deildir. Çünkü ilahi nis-

petlerin en yücesi. Hakkn mümkünleri kazand varlk olmasdr. Öy-

leyse sadece Hakkn varl vardr, bakas yok! Bu (varlk) hakikatinde

meydana gelen bakalamalar ise, mümkünlerdir. O tek hakikat olma-

sayd, hüküm ortaya çkmazd. Mümkün olmasayd, bu kez bakalama

olmazd. Öyleyse fiillerde Hak ve halk birlikte bulunmaldr.

Sradan insanlarn bir ksmnn görüüne göre, kul Allah’n fiille-

rinin zuhur ettii bir mahal ve fiillerin cereyan ettii bir yerdir. Dola-

ysyla duyu, fiillerin varlklardan gerçekletiini görürken basiretler,

perde ardndan gerçekleen fiilleri Allah’tan görür. Bu fiillerin ellerinde

gerçekletii kimse, fiilleri irade eden ve onlarda ihtiyar sahibi olan

kimsedir. Öyleyse fiilleri kendi iradesiyle kazanandr. Bu, Earilerin
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görüüdür. Baz sradan insanlarn görüü dc öyledir: Fiil gerçekte

kula aittir. Bununla birlikte fiil oniara göre Hak ve halk birbirine ba-

lar ve bu durum ortadan kalkmaz. Bunlar unu ileri sürer; Kulda mey-

dana gelen hadis kudret -ki bu sayede fiil failde gerçekleir- Allah’n o

kimse adna bu fiil için kudret yaratmasdr. Dolaysyla kulun fiili Al-

lah’n kendisine yaram kudretle gerçekleir. Dolaysyla ortaklk de-

vam etmektedir. Bu ise itizal ehlinin mezhebidir (Mutezile). Onlar, üç

snftr: Bizim arkadalarmz, Eariler ve Mutezile! Hepsinin görü-

ünde de (amelde Hak ile kul arasndaki) ortaklk sürmektedir. liotlcri

kabul edenler de, illetten harekede malulü ispat ederken bir sonuca va-

ramaz. Malül kendi üzerindeki baka bir illetin malülüdür. I Hakka

varana kadar böyle sürer. Hak ise özü gerei varl zorunlu olan, on-

lara göre ise illetlerin illetidir. liederin illeti olmasayd, herhangi bir

malül illetten dolay var olmazd. Çünkü iliederin illetinin dndaki

her illet maluldür. O halde onlarm görüüne göre de ortaklk ortadan

kalkmaz. Bu snflarn dnda doa bilimciler ve dehrilere gelirsek, on-

larm savunduklar görü nihayette una varr: Bizim ‘lah’ dediimize

dehrîler dehir (zaman), doaclar doa adn verir. Onlar bizden gözü-

ken fiilleri doaya ya da dehrîler de zamana (dehir) izafe etmeden sa-

dece bize izafe edemezler. Öyleyse bütün mezheplerde ve dinlerde or-

taklk sürmektedir. Bunun aksini gösteren bir akl olmad gibi fiili

her bakmdan k taraftan birisine izafe eden bir dini rivayet de yoktur

ki Allah’n bilgisine bal olarak o hükmü onaylad gibi biz de onu

kabul edelim. Bilgi kayna olarak keif, eriat ve akl vardr! Bu üç

bilgi kayna, herhangi bir fiili dünya veya ahirette (iki taraftan) yalnz

birine izafe ve tahsis etmemitir. ‘Yaptklarnza karlk olmak üzere...’

Öyleyse Allah daha iyi bilir ya! Gerçek, fiili tek bir tarafa izafe etme-

mek üzere vakada olandr. Çünkü iin kendisi saf (tek yana ait) deil-

dir. ayet iin kendisi tek tarafa ait olsayd, bu gruplarn bir ksmnn
onu örenmi olmas gerekirdi.

Bütün mezheplerin ve dinlerin hatada olduunu söyleyemeyiz!

Çünkü hepsinde (belirli bir ölçüde) ilahi eriadar da bulunur ve eria-

tn yanl olduunu söylemek mümkün deildir. Bulunduu hal üzere

eyann durumunu ancak Hak bildirebilir ve zaten bildirmitir. Öyley-

se gerçek Allah’n kendisini bildirdii gibidir. Çünkü bütün i Allah’a

döner. Allah neyi tek tarafa tahsis etmise o ey o yöne aittir; neyi tah-
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sis etmemise, o i kendiliinde de belli bir yöne mahsus deildir.

Çünkü Allah Teala
‘Hakk söyler ve doru yola ulatrr .’

211

Hak ve âlem, bu meselede ortaklk bulunduunda birleir. Bu,

gerçek ve açk irk demektir ve hayret mahallidir. Dolaysyla bundan

birisi ötekinden üstün deildir. Öyleyse ancak söylediimiz geçerlidir!

Bu meselede ortaya koyacamz hususu ortaya koyduktan sonra, im-
di de ilahi cömertlik ve gayretin -Allah Teala izin verirse- açklamamz
gerektiren konuyu açklayalm. öyle ki: Amelin kime ait olduu husu-

sunda kelamclar iki ksma ayrlr. Birincisi bütün fiilleri varlklara izafe

eder. Bu durumda ilahi gayret öyle dile gelir: ‘De ki, hepsi Allah kam-
dandr. Ne oluyor bu kavme ki, sözü anlamyorlar .’

211
Kast edilen hâdis

sözdür. kinci ksm kelamclar, bütün iyi fiilleri Allah’a, kötülerini var-

lklara izafe eder. Hâlbuki ilahi cömertlik dili öyle der:
cDe ki hepsi Al-

lah kalndandr.’
21 *

Burada onlara yönelik bir yalanlama yoktur, aksine

bu bir övgüdür. öyle diyen biri yoktur: ‘Bütün fiiller, Allah’a veya or-

taklk kokusu bulunmakszn varlklara aittir.’ Bu nedenle kelamclar

doaclar ve dehriler nedeniyle iki ksmla snrladk.

inayet perdelerine gelirsek, bunlar, yanarlar korkusuyla yaratlm-

lara dönük efkat perdeleridir. Onlar zatn tecellilerinin gözün idrak et-

tii yaratklar yakmasndan korurlar. Bnun nedeni udur: Allah Teala

yaratklarda iddialar yerletirmitir. Onlar, varlkla yokluun ardndan

nitelenmi, bu varlk onlar adna tercih edenin tercihinden meydana

gelmiti. Tercih eden, varl zorunlu olan Haktr. Öyleyse kimse O’nu

inkâr etmemi olsa bile doa, zaman, illet gibi O’nu ifade eden terim-

ler farkllamtr. Bütün bu durumlarda O kendisidir, bakas deildir!

Onlar, varln kendilerine ait olduunu görmülerdir. Bu varlk kaza-

nlm olsa bile, gerçekte onlara aittir. Onlar, kazanlm varlkla var

olanlardr. Bu (iddialar), Allah ile yaratklar arasndaki inayet perdele-

ridir. Allah bu perdeleri özelde baz kullarna açt gibi genele de aç-

m olsayd, hiç kukusuz, ‘yüzünün tecellileri’ diye ifade edilen zatnn

nurlar gözün gördüü bütün varlklar yakard. Baka bir ifadeyle.

Hakkn varlndan baka, gözün idrak ettii tüm varlklar bu nurlar

yakar, iddialarn ortaya koyduu her ey ortadan kalkar, O’nun -

bakas deil- Hak olduu belli olurdu. Varlklarn bu yok oluu ‘yan-

ma5

diye ifade edildi. Bunun nedeni, onlar nur yapm olmasdr ve
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nurlar yakcdr. Fakat Allah, Allah ehli bakalarndan ayrsn diye, id-

dia perdelerini geride brakr. Dolaysyla mümkünler, Allah ehline gö-

re, hakikatleri yönünden yoklukla nitelenirken hükümleri yönünden

varlkla nitelenmeyi sürdürür. Bu yönüyle mümkün, ‘Ben onun duy-

mas ve görmesiyim’ eklinde sahih hadiste belirtildii üzere. Haktr.

Allah Teala bu kutsi hadiste kulun gözünü var saym, kendisini onun

varlnn ayn -ki o da kulun niteliinin ayndr- yapmtr. Öyleyse

mümkün, mevcut olmakszn, sabittir. Sfat ise mevcut ve sabittir ve

tek hakikattir. Çoalsa bile nispetleri, nedeniyle çoalr ve nispetlerde

çokluk bulunur. Bu nitelik, melek, insan, cin, maden, bitki, hayvan,

mekân, zaman mahal, makul ve mahsusta bulunan duyma, görme ve

bu ikisinin dnda âlemdeki bütün güçlerdir ve sadece bunlar vardr.

Allah Teala kendileriyle gerçek durum arasna perdeler çekerek,

iddia sahiplerinin iddialarn onaylam, onlar fiillerde kendisiyle onla-

rn arasndaki perdelerle megul etmi, hepsini hepsiyle çarptrm,

kendi özelliiyle biricik kalm, onlar müahedeyle nezdinde oturt-

mu, duyulur suretlerinde ise zikirle megul etmitir. Allah zikreden-

lerle birlikte oturandr. Onlar, son gruptur ve onlardan sonra zikre a-

yan nitelie sahip kimse yoktur. Allah onlar erkek ve dii olarak zik-

rettiinde öyle buyurur: ‘Allah’ çok zikreden kadn ve erkekler.’
214

Otu-

ranlarla bitirmi, onlarn ardndan herhangi bir nitelii kabul edecek

kimse gelmemitir.

Baknz! Ebu Yezid ilahi isimleri ve onlarn hak ettii hakikatleri

bilmedii için. Cuma günü hafzn ‘0 gün takva sahiplerini Rahman’a

grup olarak tarz'
215

ayetini okuduunu duymu, gözlerinden minbere

ulancaya kadar yalar akm ve ah çekerek öyle demi: ‘Ne garip bir

i bu! Kendisiyle oturan O’na nasl tanr ki?’ Ebu Yezid, bu halde

iken her birinin zata delil olmas bakmndan isimlerle birlikteydi.

Hâlbuki -ismin zata delil olmas yönüyle- her bir ismin hakikatinin ta-

lep ettii eye göre isimlerle birlikte deildi ve bu nedenle Hakkn sözü

olsa bile müahedesinin vermedii bilgiyi reddetmiti. Hakkn sözü

karsnda Ebu Yezid’den inkâr gerçeklemi, daha dorusu özellikle

taaccüb meydana gelmiti. Taaccüb inkâr olmasa bile, inkâra benzeyen

bir davrantr. Bu sözü Allah’tan bakasndan duysayd, hiç kukusuz

Ebu Yezid söyleyene susmasn emreder, onu böyle bir sözden alko-
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yard. Hâlbuki Ebu Yezid, Allah’n takva sahipleri hakkndak sözü

karsnda aknln izhar etmiti. Onlar, Allah ile birlikte oturanlar

iken nasl kendisine tanabilirler? Bu esnada Ebu Yezid, adeta, ölüleri

diriltmesinin keyfiyetini soran brahimî bir müahededeydi ve ölüleri

nasl dirilteceini sorarken Hz. brahim’in kast ettiini kast etmiti.

Hz. brahim ölülerin diriltme tarznn farkll nedeniyle bu soruyu

sormutu, yoksa ölülerin diriltilmesini inkâr etmemiti. Ebu Yezid’in

bu sözü o esnadaki halini gösterir. Bu söz, Hz. brahim’in sözüne ben-

zer;
‘Babacm ! Rahman’tr azabnn sana demesinden korkarm .’

2 16

Rahmet azapla çelise bile daha önce kaplarn açlma menzilinde be-

lirttiimiz tarzda olduunda çelimez (azabn içinde rahmet). Ebu

Yezid takva sahibinin Rahman ile deil, el-Cabbar, el-Mütekebbir ve

el-Aziz ismiyle oturduunu bilirse, onun Rahman’a tanabileceini ve

Rahman ile oturabileceini anlar. Böylece takva ortadan kalkar. Çünkü

Rahman karsnda takva olmaz. Rahman kendisine tamah edilen, kar-

snda nazlanlan, kendisiyle Cinsiyet edilen isimdir. Fakat onlar -Allah

Teala kendilerinden raz olsun- doru sözlüdürler ve hiç bir durumda

zevklerini amazlar. Allah ehlinin gendi böyle deildir, çünkü onlar,

bakalarnn hallerini söylerler. Seçkinlerin böyle bir özellii yoktur.

Havastan birisi bir peygamberin veya mertebesinin üzerindeki velinin

halinden konuursa, bakasnn halini aktarm olduunu da belirtir ve

böylece dinleyen o kimsenin kimden aktardn anlar. Bü, Allah Teala

kendilerinden raz olsun, onlarn halleridir. Bu insanlardan böyle bir

davran zorunlu bir durum nedeniyle istisnai olarak gerçekleir. Çün-

kü onlar, üzerlerinde bulunanlarn makamlarn haber yoluyla kefetme

özelliine sahiptir; zevk yoluyla keif ise, kendi makamlar ve halleriyle

snrldr. Allah’n var olanlarla kendisi arama çektii bu perdeler ol-

masayd, mertebeler ayrmaz, hakikatler birbirine girerdi, ite eyada

snrlarn korunmasnn nedeni budur. Allah Teala yeryüzündeki iaret-

leri'dcitircni ianedemitir.
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VASIL

Müahede ve Konumay Birletirebilmek

Bu konuyla ilgili bir mesele udur: Allah herhangi birisi için mü-

ahedesiyle bu müahededeki konumasn bir araya getirmemitir,

çünkü böyle bir ey mümkün deildir. u var ki ilahi tecelli misali bir

surette olursa, müahedeyle söz birleebiiir. Bu durum, bizce reddedi-

lecek bir husus deildir. Badad eyh Arif ihabüddin Sühreverdi’nin

müahede ile kelam birletirmeyi savunduu bildirilmi, daha fazla bir

bilgi aktarlmamtr. Bu görüü aktarana sordum, o ise

(Sühreverdi’nin sözünü ettii) tecellinin türünü söylemedi. eyhe kar

hüsnü zan iyidir ve bu durumda onn surî tecelliyi kast etmi olmas

gerekir.

Baknz! Kueyrî Risale’sinde zikredilen adamlardan birisi olan

Seyyari öyle der: ‘Akll insan Hakk müahede etmekten haz almaz.’

Bu sözü yorumlarken öyle der: ‘Hakk müahede fena halidir ve bun-

da bir haz yoktur.’ Fena halinde hitap mümkün deildir, çünkü hitabn

yarar akdedilir olmaktr. Bu nedenle Allah, ‘Allah vahiy veya perde ar-

dndan olmakszn kimseyle konumad’
21 '

buyurur. Beer beerlik hük-

münden çkmaz. Bu husus Hz. Musa’nn durumundan bellidir. Perde

kendisinden Musa’ya nida edilen suretin kendisiydi. Beer ise bqerli-

inden uzaklamaz. Müahedesinden fani olursa, varl kalkmaz ve ta-

nm kendisine elik eder. Böyle dememizin nedeni, eyhlerden birinin

öyle dediini duymamzdr: ‘Bu beerin paydr. Beeriyetinden uzak-

latnda, baka bir hükmü olur.’ Ben de ona -Allah Teala kendisinden

raz olsun- durumun zannettii gibi olmadn söyledim. Zikrettii-

mizi hakka’l-yakin kavraynca, görüünden vazgeçerek öyle dedi: ‘in

böyle olduunu zannetmiyordum, meer gerçek senin söylediin gi-

biymi. Benim aklm bunu almaz!’ eyh bir ayetin tefsiri hakknda ko-

numu, bu konuda zevkinden hareketle söyledii hususta yanl görü

belirtmi, hata da burada ortaya çkmtr. Biz Allah’n sözünün bütü-

nüyle hak olduunu ve zevklere aykr olmadn biliriz. Binaenaleyh

zevk sahibinin sözü, ilahi haberlere mutabk olmaldr. Öyle ki Allah

adamlarnn makam hakknda bilgisi olmayan insan, bir arifi duydu-
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unda öyle der: Kuran veya Sünnet’in getirdiine aykr söz söyleme-

yen bu nsan, bilgisini Kuran ve Sünnet’ten alm olmaldr. Ona göre

arif, Kuran ve Sünnetin yorumcusudur. Hâlbuki zevk sahibi, zevk etti-

i eyi dile getirir ve Allah’tan gelen herhangi bir habere bu zevkin ay-

kr olmas söz konusu deildir. Zevki olmayan yabanc, zevk sahibine

kar böyle söyler, hatta zevkten yoksun yol ehli bir grup ayn eyi

zannederek unu ileri sürer: ‘Falan insan ilahi haberlerde bulunan bil-

gilerden konumaktadr, baka bir kayna yoktur.’ Böyle diyerek zevki

inkâr ederler, çünkü onlar ayn yolda olduklarna inanmalarna ra-

men, zevki tanmamlardr. Ayn durum zevk sahiplerinde geçerlidir.

Onlar da ayn yolda olsalar bile içlerinde basiret sahibi olanlar, daha

basiredi ve daha anlayl kimseler vardr.

Dolaysyla her birisi, yolun verdiini veya yolun kendiliindeki

hali, kendi halinin verdii bilgiyi söyler. Bu durum, bilhassa manevi

sülukta böyledir. Çünkü kalplerin körlüü .gözlerin körlüünden daha

iddedidir. Kalplerin körlüü seninle Hak arasnda perde olurken sa-

hibinin hiç görmedii göz körlüü ise sadece insanla özellikle renkler

arasnda perdedir, baka bir etkisi yoktur. Bu, perdelerden körlük de-

mektir. Sarlk, kilidi olmak, kapal olmak, perdeli olmak da hüküm

bakmndan körlükten aadr. Bununla birlikte perde karanla yol

açabilir ve bu durumda perdeli olmak ile kör olmak arasnda bir fark

olmaz. Karanlk snrn aarak sedefe ularsa, bu durum karanlk sahi-

binin halinden veya körlükten iyidir.

Bu körlerden birisi Hz. Muhammed’e ‘Bizimle senin aranda perde

vardr’
218

demitir. Kast edilen kilitlerdir.
c
Sen iini yap, biz de yapa-

rz.’
2iy

Yani kilitleri kaldrmak üzere çal! ‘Biz de yaparz'
220

-, peygam-

berin doru söylediine inanma ihtimali bulunanlar için perdeyi kal-

drmak için çalmak anlamnda yorumlanabilir. Çünkü onlar, kalpleri-

nin peygamberin davetine kar kilitli olduunu itiraf etmilerdi. Dola-

ysyla peygamberin sözünü inkâr etmemi veya bu itirafta bulunma-

yanlarn inand gibi reddetmemilerdi. Böyle insanlarn durumunun

sonunda ne olacan bilemiyorum. Baa göre onlar, umut makamnda

bulunmaktadr. Biz kesin olarak Hz. Peygamber’in onlarm gözünden

perdeyi kaldrmak üzere çaltn biliyoruz. Nitekim Hz. Peygamber

‘yetmiten fazla tövbe yaparm’ demitir. Bu nedenle ayette
‘

Müriklere
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yazk olsun
’221

denilirken (bu itirafta bulunanlar muhatap alarak) ‘size

yazk olsun’ denilmemitir. Hal karinesiyle birlikte ayetteki ifade, bu

itirafta bulunan insanlarn kalplerinden perdeyi kaldrmak ve onu kilit-

lerden kurtarmak üzere çaltklarn gösterir. Kilitlerin fazlal, kendi-

lerine geleni kabulde tereddüde düürten sebeplerin farkllndan kay-

naklanr. Bir ksmnn kilidi haset, bir ksmnn bilgisizlik, bir ksmnn
kilidi bu esnada kendisi için daha mühim ile ilgilenmedir ve bu ne-

denle iini brakamaz. Bütün bunlar, birer perdedir.

Varlkta gerçekleen en artc söylediimiz bu husustur. öyle

ki: Allah Teala vahiy ilka ettiinde, adeta ta üstüne vuran yamur gibi

ses çkar, melekler baydrd. Nitekim Hz. Peygamber’e de vahiy ta üs-

tüne vuran yamur gibi geldiinde baylrd. Bu tarz vahiy, kendisine

gelen vahyin en iddetlisiydi. Cebrail vahyi kalbine indirir, o ise duyu

âleminden geçer, az köpürür, vahiy bitene kadar üzerine örtüler alr-

d. Hz. Peygamber’c souk bir günde böyle vahiy indiinde, alnndan

terler boalrd. Hz. Musa ile Allah Teala vastalarn ortadan kalkma-

syla konumu, o baylmam, duyusunu yitirmemi, hem kendisi ko-

numu hem onunla konuulmutur. Bu makam, melein vastasyla

gelen vahiy makamndan daha üstündür. O melek konuma esnasnda

baylr. nsanlarn en ereflisi olan Hz. Peygamber’e vahiy gelince,

Cebrail’in inii esnasmda baylr, Hz. Musa ise vastalar ortadan kalk-

masna ramen baylmam, herhangi bir halle karlamam da ise

baylmt. Bilmelisin ki, bütün bunlar, perdenin eserleridir. Çünkü her

nerede ortaya çkarsa çksn hüküm, perdelere aittir. Allah Teala onlar

perde olarak yarattnda, örtsünler diye yaratmtr ve örtmeleri kaç-

nlmazdr. Örtmeselerdi, perde olmazlard! Allah Teala perdeleri iki

tür yaratmtr: Manevi ve maddi perdeler! Allah Teala maddi perdele-

ri de iki tür yaratt: Kesif ve effaf perdeler. Kesif perdelerde göz per-

delerden bakasn görmezken latif olanlarda göz perdelerin ardnda ve

içinde bulunanlar görür. effaf perdelerde ise göz perdenin ardndaki-

ni görür. Bu esnada içinde olan gördüünde, karklk gerçekleir.

Nitekim öyle denilir:

Kadeh inceldi arap inceldi

Benzetiler birbirine, i kart
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. -Sanki arap var da kadeh yok

Sanki kadeh var da arap yok

Aynalara ve cilalanm cisimlere gelirsek, onlarda suretlerin bu-

lunduu yer idrak edilemedii gibi arkalarnda bulunan ey de algla-

namaz. Alg sahibinin gözünden uzak olan sureder ise -yoksa aynalar-

daki deil- idrak edilir. Görülen suretler göz ile cilal cisim arasnda

perdedir. Onlar latif veya kesif olduu söylenemeyen surederdir. Göz-

ler onlar kesif olarak görürken ekilleri cilal cismin bakalamasyla

bakalar, onun dalgalanmasyla dalgalanr. Dta suret sahibinin ha-

reket etmesiyle hareket eder o dururken suret de durur. Cilal cisim

suyun dalgalanmas gibi hareketlenir ve göz surette -sanki- hareket

varm gibi görür. Suretin sahibi duraan ve sakin ise, onun iki hareke-

ti vardr. Birincisi suret sahibinin hareketi, dieri cilal cismin hareke-

tidir. Öyleyse varlkta ancak çekilmi perdeler ve bu perdelere yönelmi

alg ve idrakler vardr! Bu perdelerin alglayan göz sahiplerinde etkisi

vardr. '

-
-

Perdelerin en büyükleri iki perdedir: Birincisi manevi perdedir ki,

o bilgisizliktir; dieri ise duyusal perdedir. Bu perde kendinde bulun-

duun haldir. Büyük-manevi perdeye gelirsek, Hz. Peygamber ku yu-

vasnn bulunduu bir aaca götürülmü, ku yuvalarndan birisine

Cebrail ötekine Hz. Peygamber oturmutu. Yakn semaya ulatklarn-

da, RefrcPe benzeyen inci ve yakuttan bir ey sarkm. O, Hakkn te-

cellisinin bir türüydü. Hz. Peygamber öyle demi: ‘Cebrail sarkan e-

yin mahiyetini bildii için baylmt .

5 Hz. Peygamber ise onun mahi-

yetini bilmedii için ayk kalm, gördüü eyin otoritesi üzerinde gö-

zükmemiti. Cebrail ayldnda onun Hak olduunu söyleyince, Hz.

Peygamber öyle demi: ‘Bu esnada Cebrail’in bilgide benden üstün

olduunu anladm.’ Öyleyse bilgi, Cebrail’i bayltm, bilginin olmay
Hz. Peygamberi bulunduu hal üzere ayk brakmtr. Hâlbuki iki

ahs da ayn eyi görmütü. te manevi perdelerin en büyüü bu bil-

gisizliktir. Senin kendine bir perde olmana gelirsek, bu perde, maddi

perdelerin en kesifidir. air öyle der:

Senden bir s r çkm, gölgesi uzam

Bir sabah aydnlanm, sen karanlydn onun
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Sen gaybn srrndan kalbin perdesisin

Sen olmasaydn, onun üzerinde mühür yoktu

Ondan uzaklarsan ona yerleir ve mesken tutar

Çadr korunmu kefin binei üzerinde yerleir

Duymaktan usanlmayan söz geldi

Onun yazs ve nazm bize haz verdi

Binaenaleyh Allah Teala sana senden baka perde yaratmad! Ko-

numuza dönersek, öyle deriz: Hz. Musa’y ailesine ate arama arzusu

kaplamt. Allah kendisine muhtaçlar için çalmasn emrettii için,

bu arzu onu yola çkartmt. Peygamberler Hakkn emirlerini yerine

getirmede kendilerini en çok zorlayanlardr. Dolaysyla Hz. Musa’nn

içinde yola çkma gayesinden baka bir duygu bulunmuyordu. htiya-

cn karladndaysa -ki ‘Tur- eymen yönünde
'222 aaçtan kendisine

gözüken ateti- Hak, içinde bulunduu hale uygun bir ekilde ihtiyac

yönünden nida ederek ‘Sen senin Rabbinim, ayakkablarn çkart, mu-

kaddes Tuva vadisindesin. Seni seçtim, vahye kulak ver
’223 buyurdu. Hâl-

buki vahyederken ‘Ben Allah olanm'224 demedi. Allah birinci hitapla

onun durumunu salamlatrm ve sabit klmtr. Çünkü Hz. Musa

bir ate aramak üzere veya atee götürecek bir rehber bulmak üzere yo-

la çkmt. Bu durum l

Belki size ondan bir haber getiririm’*
2*

ayetinde

belirtilir. htiyacna kendisini yönlendiren birisini bulmak demektir.

Hz. Musa bir çar bekliyordu ve kulan ve gözünü atei görmek ve

onu atee yönlendirecek birisini duymak üzere hazrlam, talebine uy-

gun bir durumla sesi duyunca onu yadrgamam, sabit kalabilmiti.

Kendisine nida edenin Rabbi olduunu örenince, sabit kalmas

mümkün olmutur. Nida ona kendinden dçil, dardan gelmiti. Bu

durumda Hz. Musa duymaya edebin hakkn vermek üzere sabit kal-

mt. Çünkü her tecelli türünün bir hükmü vardr. Bu tecellinin nida-

snn hükmü ise getirdiini dinlemek üzere hazrlanm aktr, Bu nedenle

Hz. Musa baylmam, müahedesini yitirmemiti. Çünkü bu hitap

duyulann yönüyle, dinleme ve tafsili konumayla snrlanmt. nsan

hissinde brakan ve duyuluru görme halinde tutan, bedenini yöneten

kalbidir. Hz. Musa’ya dönük bu ilahi konumann kalbe dönük bir yö-
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nü yoktu. Burada kalbe ait olan, kulayla, gözüyle ve dier güçleriyle

algladndan ibaretti ve hal Hz. Musa’da hükmünü amamt.

Hz. Peygamber’in durumuna gelirsek, onda vahiy kalbe inmek

tarznda ve ta üstündeki bir yamur gibi icmali bir hitapt. Bu ben-

zetmeye akln vermelisin! Hz. Peygamberin kalbi alglamak ve telakki

etmek üzere kendisine inen vahiyle ilgilenmi, bedenini yönetmekten

uzaklamn ki bu hal ‘baylma’ ve ‘kendinden geçme’ diye isimlendiri-

lir. Melekler de öyledir. Hz. Peygamber bu halin süreklilii hakknda

meleklerin durumunu öyle belirtmitir. Vahiy ta üzerinde bir ya-

mur sesi olduunda ve meleklerin kalbine indirildiinde, öyle demi-

tir:
‘
Kalplerinden korku gittiinde ...’

226 Ayldklarnda, meleklerin öyle

dediklerini aktarr: ‘Nedir?’ Burada durmu, sonra onlara karlk vere-

rek öyle demitir: ‘Rabbiniz.’ Burada da durmutur. Melekler öyle

der: ‘Hak.’ Bunu mansub okumak gerekir. Yani Hakk söylemitir ki,

biz onu böyle örendik. ‘O yücedir.’ Yani inmeyecek kadar yücedir.

‘Büyüktür.’ Yani bu nispette tebih edilmeyecek kadar büyüktür. Dier
bir yoruma göre öyle demilerdir: ‘Rabbiniz ne demitir?’ Burada du-

ru vardr. Ardndan birbirlerine öyle derler:
‘Hak . O yüce ve büyük-

tür .’
227

Bu, Allah’n sözüdür, meleklerin sözü deildir.

Birinci yoruma göre melekler aylp tebih edilen özel hitap kalk-

tnda, bedihilik de ortadan kalkar ve ‘Nedir?’ derler. Onlara ‘Rabbi-

niz’ denilir. ‘Rabbiniz dedi’ demektir. Bu söz esnasnda melekler ayl-

maz, aksine sabit dururlar. ‘Dediler Hak’, yani Hak dedi. Yani
l

Rabbi-

miz hak sözü söyledi
’22* Burada vahiyden anladklarn kast ederler veya

‘Rabbiniz dedi’ sözü kastedilir. Veya her ikisini birden kastetmilerdir

ki, doru yorum budur. Hz. Musa’nn haliyle Hz. Peygamber’in ve

meleklerin halinin arasndaki fark budur.

Bilmelisin ki, bu menzilde yer alan ilimlerden birisi, Hakkn yara-

tktan vastasyla kendisini övmesinin bilgisidir. Ayn zamanda Hak ya-

ratklarnda müstani kalmakla kendini övendir. Hangi övgü daha tam

ve dala gerçektir? Bu iki övgüden hak olan hangisidir? Bunlarda haki-

kat olan hangisidir Ya da her ikisi de iki hakka ait hakikat midir, yoksa

ikisi haktr vc onlarn bir hakikati mi vardr? lim, hikmet ve hubra

arasndaki fark bu menzilden örenilir. Hallerinin taksimine göre,

âlemdeki eyler bu menzilden örenilir. Allah’tan cevap vermede vekil-
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lik, bu menzilden örenilir. Bu durum peygamber veya nebi veya te-

celli veya hal hitabyla deil hitab duymayla varisten meydana gelebi-

lir. Allah’n bilgisi, bu menzilden örenilir. Allah’n yaratklarndaki

ilmini âlemlerde nereye koyduu, bu menzilden örenilir. Onu birisine

mi veya birden fazla kimseye mi yerletirdi? ki kabzann ehadet âle-

minde neyle ayrtn bilmek, bu menzilden örenilir. Gayb âleminde

neyle ayrrlar? Alimlere ve ilahi haber sahiplerine delalet bu menzil-

den örenilir. Bu sayede onlar tanrz, onlardan Allah’tan getirdikleri

bilgileri alrz. Kendimizi zahirde onlarn nefislerine katma arzusuyla,

bu bilgide kendilerine denk oluruz, hâlbuki (bilgi) yollar birbirinden

farkldr. Bununla birlikte bu farkllk bilginin suretinde bir etkiye sa-

hip deildir. Büyük alimleri bilgiyi yaymaya sevk eden sebep bu oldu-

u kadar talebeleri de kendilerinden Allah’ daha iyi bildiklerine inan-

dklar alimlerden bilgi örenmeye sevk eden sebep ise budur.

Buradan hareketle bir adam örenciye öyle der: ‘Bir kere Ebu

Yezid’i görmek, bin kere Allah’ görmenden daha iyidir. Çünkü Ebu

Yezid’in Allah’ bilmede ondan üstün olduunu biliyordu ve Hak kul-

larna ancak kendilerini bilme ölçüsünde zuhur eder. Bizim Allah’

görmemiz, O’nu bilenlerin bilgisine göre gerçekleir. Bu bilgiyi onlar-

dan almamz, bu bilgiyi bilenlerden almazdan önce kendi bilgimize

göre Allah’ görmemizden üstündür. tibann yönleri ihatas ve itibarn

herhangi bir hale veya herhangi bir yöne mahsus olmamas, onun ge-

nel bir bilgi olmas bu menzilden örenilir. Bu bilgi, kulluk ederek Al-

lah’a dönene delil veren bir bilgidir. badet veya iyi amellerde ilahi

emir ve yasaklama bu menzilden örenilir. Adeti aan nimetlerin gön-

derilmesi, bunlardan perde olanlar ve neye perde olduklar bu menzil-

den örenilir.

Musahhar güçlerin (amade) kuvvetlerinin amade klndklar ite

nerede bitecei bu menzilden örenilir. Öldüü anlalmayan ölüm ve

bunun nasl bilindii, bu menzilden örenilir. Kucyrî Risalc’sinde bi-

risinden böyle aktarmtr: Bir insan ölmü, ykayc ölüye bakm ve

hayrete dümü, onun ölü mü diri mi olduunu anlamamtr. Adam

gerçekte ölüydü. Böyle bir durum bana hizmet eden baka bir arkada-

mda gerçeklemiti. Adam yanmda ölmü, gassal onun ölüp ölmedi-

inde tereddüt etmiti. Alemde bilginin etkisi bu menzilden örenilir.
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Bilgi sahibi olduunu söyleyip de bilgisinin etki etmedii kimse alim

deildir. Bu konu, duyuyu belirsizlie düüren çetrefilli bir meseledir.

Çünkü biz yakc olduunu bildii halde kendisini atee atan görme-

dik. Bunun istisnas iki gruptur: Birincisi atei yaknlk vesilesi edinen

kimselerdir. Böyle birisi Hakka yaklamak amacyla yanmak üzere

kendini atee atar. kincisi ise atein kendisini yakmayacan bilen

kimsedir. Buradan bilginin bilende bir tesir meydana getirdiini anla-

dk. -
'

- -

Nimet ayetleri ve neyi gösterdikleri, onlar ayet kabul edenlerin

haklarnda ne olduklar bu menzilden örenilir. Kalpte bulunan dier

tüm bilgileri ortadan kaldran güçlü bilginin mahiyeti bu menzilden

örenilir. Daha düük ve daha üstünü bilmek, daha düüü talebi sa-

layan sebep, üstün olduunu bildiin halde üsttekini terke yol açan se-

bep bu menzilden örenilir. Hâlbuki her birisinin mertebesi bilinir.

yilik ve kötülükte cezann sebepleri, bu menzilden örenilir. lahi ve

kevni uzaklk ve yaknlk, bu menzilden örenilir. Yaknlk ve uzaklkta

Allah’ gösteren ayeder bu menzilden örenilir. Zannn bilgiye uymas

ve hak sahibinin onun -zan deil- bilgi olduunu neye göre anlayaca

bu menzilden örenilir. Hâlbuki onun zan olduuna inanmaktayd.

Kuku ehlindeki hal bu menzilden örenilir. Acaba onlar hangi snfa

katlr ve onlara hangi isim bakar? Havale bu menzilden örenilir. Me-

le-i a’la’nn halleri vc -bilinen makamlarnda kendilerine gelen eylerin

deimesi nedeniyle- hallerinin deimesi bu menzilden örenilir.

Allah’a nispet edilmeyen, yani Hakkn kendisiyle nitelenmedii

eyler, bu menzilden örenilir. Acaba o var olmayan bir ey midir, var

olan bir ey midir? Alim kukucu deilken nerede kukuya kaplr ve

niçin kukucu olarak gözükür? Sorulan vc sorulmayan eyler, bu men-

zilden örenilir. Allah’n kullarn bir araya getirip ayn hususta ayr-

trd özellik, bu menzilden örenilir. Hâlbuki onlar bir aradayken de

birbirlerinden ayryd. Bir iddiada bulunup bu iddiasyla âlemin halle-

rine tesir etmek isteyenden iddiasna karlk delil istenmesi bu menzil-

den örenilir. Öncelik veya sonralg kabul etmeyen haller, bu menzil-

den örenilir. Deliller b menzilden örenilir. Yaknlatrma bilgisi ve

yaknln varla m Allah’a m olaca bu menzilden örenilir; Allah’a

yaknlk olabilir mi, olamaz‘m? Allah Teala her insana ah damarndan
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daha yakndr. Nitekim böyle buyurmutur. Arazlar bu menzilden ö-
renilir. Ruhlar arasndaki fark ve teberri bu menzilden örenilir. Delil-

lerin görülmesi esnasnda söylenen ey, bu menzilden örenilir. Vaat

edilen ecir ve bir eyin kendi cinsine katlmas, bu menzilden örenilir.

Ne söyleyeceini bilen ve ona söylenen ile ne söyleyeceini bilmeyen

ve bu konuda ona söylenecek ey, bu menzilden örenilir. yi ve kötü

bütün ileri Allah’a havale etmek, bu menzilden örenilir. Kötülük Al-

lah’a izafe edilmez. lahi idrak, bu menzilden örenilir. drak edilmesi

mümkün eylerden idrak edilemeyenler, bu menzilden örenilir. Rü-

yada htilam engelleyen ey, bu menzilden örenilir. Engeller, bu

menzilden örenilir.

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr.’

ÜÇ YÜZ ELL BRNC BÖLÜM
Nefis ve Ruhlarn Ortak Nitelikleri Menzilinin

Bilinmesi} Bu Bilgi, el-Vedud sminden

Mühemmil bir yerle snrl kalmaz hiç

Alemde onu ihata eden bir makam yok

Felei yüzer, rüzgâr hareketlendirir onu

Allah her durumda yürütür onu

Kendini kat edecei daha üst birfelei de yok

Ondu olunca kimle konutuunu bil

Tümü bana ve O’na ait, eitiz

Ona yakn olan Yaratan

Yemin olsun, Musa’nn kz kardei

Kularin kanadndan al

i
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Allah bize ve sana yardm ersin, bilmelisin ki, bu menzil en büyük

menzillerdendir. Ona ait isim el-Evvel, el-Ahir, ez-Zahir, el-Bâtn’dr.

Yaratma ve emir de bu menzile aittir. Bütün makamlar ve halleri ihata

eder ki bunlar insanlarn pek az bilir. Allah onun miktarm artrm,

iarederini yüceltmitir. Tekvin gemi elindedir. Alemin varl ondan

çkmtr. Yüce ve aa âlem ona bakar. Bu menzil gayret, koruma ve

perde sahibidir. O, kendisinden zuhur edilen fakat kendisi zuhur et-

meyen gaybtr. ehadet âlemini o belirler. Gayb âlemini gayb halinde

saklar. Onun otoritesi kar konulamayacak kadar güçlü, makam izzet-

lidir. Eksiklik ve kemal onun nitelii olamaz. Sureliyle gece ve gündü-

zü ortaya çkartr. Verdii ilk ey, ilahi ve kevi boyun emedir.

Boyun emeye kar boyun ene

Rab ve kullarda

Engelleme ve verme

Cimri ve cömertten

alaka kar salah

Fesada kar fesad

ttifaka kar ittifak

nada kar inat

Ayrla kar ayrlk

Dayanmaya kar dayanma

Beyaza kar beyaz

Siyaha kar siyah

Bekaya kar beka

Tükenmeye kar tükenme

Yaknla kar yaknlk

Uzakla kar uzaklk

stiva için döek

Döek için sema
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Nefret eden için perde

Seven için tecelli

Hazrlanm bir yer

Her vakit art için

iler hakknda bilgilerin artmas

Onlar bilmek doruluun ta kendisi

Nimet içinde azap

irade edilen ve eden

Geceyi zikirle keserler

Secde ve mücahedeyle

Allah leala eminleri talep eder

Münadi sözünü duyururken

Allah Teala, kendiliklerinde tercihi talep etmeleri nedeniyle,

mümkünlerin varln yokluklarna tercih etmitir. Bu durum. Hakkn
mümkünlerin talebine boyun emesi ve ihsan demektir, çünkü Allah

âlemlerden müstanidir. Fakat Allah kendisini mümkünlerin O’nu

bilmelerini sevmek özelliiyle nitelemitir. Çiinkii Allah Teala bilinme-

yendir. Sevenin özellii ise sevilene boyun emektir ve Allah gerçekte

kendine boyn emitir. Mümkün ise bu ilahi talep üzerinde bulunan

perdedir; söz konusu talep, kendinden O’nun bilinmesini istemektir.

Mümkünün varln yokluuna tercih de bu ilahi talebe tabidir. Allah

mümkünü var ettiinde, Rabbi olduunu da bildirmi, mümkün de

O’nu rabbi olarak bilmi, baka bir bilgiye sahip olmamtr. Çünkü

Allah’tan bakasnn -O’nun kendisini bildii yönden- O’nu bilmesi

mümkün deildir. Sonra Allah, emir ve yasaklarna mümkünün boyun

emesini istemi, mümkün öyle karlk vermitir: ‘Bu çetin bir ma-

kamdr, onu yerine getiremem. Rabbim! Senin nezdinde söz deimez
ve senden ancak bilginde takdir ettiin ey meydana gelebilir. Senin

meiyetin tektir ve bana nispet edilen irade endendir. Öyleyse benim

zatmn sana boyun emekten kabul edecei ey, senin istediin ekilde

senin için olmamdan ibarettir; yoksa emrettiin tarzda deil! Emrin

iradene uyarsa, bu ikisini bir araya getirebilirim. Benim hakikatim
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bundan fazlasna imkân vermez. Onu sâna nispet ettim ve sen öyle di-

yensin:
1Azap kelimesi'kimin hakknda gerçekleirse, yoksa sen atete olan

kurtaracak mism?®
229 Bunu dediin peygamber, sana göre, yükümlüle-

rin en keremlisidir. Verdiin bu hüküm endendir ve yine sana döner.

Öyleyse sen ancak kendine boyun.eersin. Ben ise seni benim gibi

bilmeyen perdelilere benzeyen bir suretim. Onlar öyle der: ‘Hak bi-

zim dileimize karlk vermi, istediimiz hususta bize boyun emi-
tir.’ Hâlbuki sen sadece kendini sevdin ve iraden ona baland. Benim

boyun emem de kendimedir. Çünkü benim seni talep etmem müm-
- kün deil! Ben seni kendim için talep ederim. Beni davet ettiin eye

kendim için boyun eerim. Sen benim ile yaratm olduun perdeliler

arasna perde koydun. Onary gerçei bilmeyerek öyle derler: ‘Balan

kendisini çaran rabbinin emrinc'icabet etmitir.’ Hâlbuki onlar be-

nim, senin emrinden dolay deil iradenden dolay boyun ediimi

bilmezler. Benim nezdimde hüküm deimez. Çünkü ben bundan ba-

ka bir eyi kabuj edemem. Bu, zatmn kabul ettii eydir ve benim

mutluluum ona baldr. 5

: , o • •

’ -

‘Sonra sen, ey Rabbim! Bana bunu nispet ettin ve bununla beni,

övdün. Hâlbuki sen iin nasl olduunu bilirsin. Ben hakikatin aksini

gösterdii bir halle ortaya çktm ve öyle dedin. ‘Onlar emrettii i- -

lerde Allah’a asi olmazlar.’ Hakikat bu övgünün ardndan öyle nida

eder: ‘Onlar kendilerinden irade ettii hususta Allah’a asi olmazlar vc

O’nun emri iradesine bitiir.’ Herhangi bir yaratlmn asi olmad
emir (iradenin bititii) budur. Bu durum ‘O’nu irade ettiimizde kendi-

sine ol deriz
’230

ayetinde belirtilir. Ayette geçen emir, memur olan

mümkünün kar çkamayaca emirdir, yoksa fiil ve terklerle ilgili

emir deildir. Rabbim! Arif kullarn zevk ve müahede yoluyla bunlar

bilir. Sen fiili yapmas emredilen kulda meydana gelsin diye bir fiili

emredersen, o fiil gerçekleir ve bu durumda öyle dersin: ‘Bu kul em-

rime balanan itaatkâr bir kuldur.’ Hâlbuki onun 'b konuda yetkisi

yoktur. Susmak bir hükümdür ve onu yapanlar pek azdr. Kimin ko-

numas Allah’a dayanrsa,' delil sahibi odur, çünkü kesin delil Allah’a

-

aittir. Kimin konumas nefsine dayanrsa, perdelenir. Nitekim Hak

kulu vastasyla konutuunda, kulun makamnn gerektirdii ekilde,

kelam zahir olur. Cevab öna döndürdüünde,, kendisiyle deil,

O’nunla Hakka ibadet eder ve hükmü Rabbinin kelam üzerinde orta-
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ya çkar. Hak da ona nida eder. nsan doruyu söylese bile, cedeli çok

bir varlktr. Her doru söz övülmü deildir veya doru-hak olmayan

her ey knanm deildir. Edepli insanlar, Hakkn övüldüü yerleri bi-

lenlerdir ve doruyu o yerlerde söylerler. Onlar doru olmayan sözle-

rin övüldüü yerleri de bilirler ve uygun ilahi bir karlk olarak muga-

lata yapmak amacyla yanl o yerde kullanrlar.

Öyleyse ifade ettiimiz ekilde^ Hakkn ve yaratklann boyun e-

mesini bilen, ariflerdendir. Fakat bu konuda insana lazm olan baz sr

ve edepler vardr. Bu ve benzeri makamlarda konutuunda, o srlarn

inceliklerinden habersiz kalmamaldr. Öte yandan bu makamda sadece

inayet ehlinin fark edebilecei gizli tuzaklar vardr. Bu tuzaktan kur-

tulmak isteyen, Aliah’m kendisi için belirledii ve peygamberlerin di-

liyle gelen emirlere bakmal ve onlar yerine getirmelidir. Böylece Peyr

gamber nerede yürürse orada yürür, nerede durursa -bir ekleme ol-

makszn- orada durur. ler çeliir ve birbriyle çatrsa, bu da ona

kalmtr, sana deil! Sen ‘ben bilmiyorum’ de! O’nun nezdinden emir

böyle gelmitir. Sen de O’na dön. ‘Dc ki, Rabbim, bilgimi artr.'
231

Birinci makam böylece açklam olduk.

VASIL

el-Mümin sminin Tasarrufu Altndaki kinci Makam

Bj makam yaratlm mümin isminin bir neticesidir ve bu mümin

O’nu izhar edendir. Bu isim, eman veren deil, tasdik eden anlamn-

daysa böyle yorumlanr. Eman veren anlamnda ise el-Mümin ilahi is-

mi yaratlm mümini önceleyerek, yok iken ona varlk verdiinde bir

daha yok etmeyecei eklinde eman ve güven verir. el-Mümin varln
bilmek ile (buradan hareketle) Hakka dayanmas arasnda bir perde

olmaz. Bütün bu konularda kendisine güven verir. Bunlar bilen kim-

se, korkmaz ve eminlerden olur.
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Hakkn doruluunu tasdik doruluumdan

Böyle olmasayd, doru söylese de dorulanmazd

Asil yönünden eyaya bakma

Onlar soyutla, çünkü hakikatler

Bilmediin ileri gösterir sana

Sizin için onlarda yücelik ve yollar gözükür

Nur ile perdenin ardndan onlar görürsün

Onlarla apaçk bir hak olarak yürürsün

Seni çarr, olutaki yoksulluk ve hacet

Rahman sayesinde rab ve rzk veren olunca

Mümkünün verdii haber konusunda Rabbini tasdik etmesi, onu

var ettiinde yokluktan kendisine eman vermesiyle ilgilidir. Allah da

doruluunda kendisini tasdik eder ve bunu yaratklarnda icra eder.

Öyleyse tasdik eden ve doru sözlü, doru söyleyenin kendisi deildir.

Ancak iki farkl nispetle bu ikisi bir olabilir. Haber hiçbir zaman birin-

ciden olmazken tasdik ötekinden olabilir. Burada (birinci ve öteki de-

nilen) ilk ve son, yani Evvel ve Ahir Allah’a ait iki isimdir. Allah Teala

kulunu ilk olma haline yerletirirse, ona haberleri verir, o da bilgi verir.

Allah kendisini el-Ahr ismine yerletirir. Bu durumda verdii haberde

onu tasdik eder. Allah kendisini el-Evvel ismine yerletirir ve kuluna

haber verirse, kulunu el-Ahir ismine yerletirir. Bu durumda kul verdi-

i haberde Hakk dorular. Öyleyse doru söyleyen Evvel iken doru-

layan Ahirdir. Allah Teala öyle der:
1Doruyu getiren ve onu dorula-

yanlar takva sahipleridir.'
232

Onlar bu hükümle geri kalan ve kurtulua

erenlerdir.

Olmasayd sözün varl doru söylemezdi kul

Olmasayd çift olmazd tek

Geldii yönden onunla gelmi

Hüküm sahibidir o, knama ve övgü ona ait
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Tesadüfle olursa bir ksmnn söyledii gibi

Ya da kastl ise, kast hüküm vermitir

Tesadüfü söyleyen hatal

Hakkn önce ve sonra niteliini bilmeyendir

Doruluk haberle ilgiliyken onun yeri doru sözlünün kendisidir.

Doruluk delil sahiplerinin nitelii ya da ayet, ve mucizelerin iddialar-

nn doruluuna salad delillerle iman edenlerin nitelii deildir. -
te hu, bilgidir. Doruluk kulun kalbinde ortaya çkan bir nurdur ve

söz konusu nur sayesinde haber vereni dorulad gibi onun dorulu-

u da bu nur sayesinde ortaya çkar. Haber verenin dönmesi nedeniyle

de ondan döner, çünkü k her nereye giderse haber verene tabidir.

Delille olan tasdik böyle bir hükme sahip deildir. Haber veren döner-

se, onun dönmesi nedeniyle kendisi dönmez. te haber vereni tasdik

eden ile delili tasdik eden iki adam arasndaki fark budur. Bu mesele

varlktaki çetin meselelerden biridir. Çünkü meru hükümler, neshe

konu olabilen ilahi haberlerdir. Tasdik ise hükme tabidir. Haber veren

geçerli sayd ölçüde onu ispadar ve haber veren kaldrdnda hükmü

kaldrr. Bu konuda Hak öncelik sahibi olmakla nitelenmez. O baz

gruplan hükümlerin neshedilebilecei fikrini reddetmelerini salam-

tr. Doru sözlü olan ise (nesih söz konusu oldu diye) ilk habere kar
kendisini yalanlam olmaz, sadece o hükmün sabit olduunu, (nesih

gerçekleince) bu kez hükmün kalktn bildirmitir. Her iki durumda

da doru söyler ve arada çeliki yoktur. Fakat haber, eit ölçüde yalan

ve doruluu kabul etmek özelliine sahiptir; haber verilen eye bak-

makszn, haber oluu bakmndan böyledir. Bu nedenle bir delil vas-

tasyla haber verenin (muhbir) doruluunu söyleyen ile iman ederek

onun doruluunu söyleyen arasndaki fark budur. Çünkü iman nura-

ni bir keftir ve kuku kabul etmez. Delilden hareket eden ise delilini

zedeleyecek kukudan kendini salim tutamaz. Bu kuku onu inceleme-

ye ve aratrmaya sevk eder. Bu nedenle delilden hareket edeni iman-

dan mahrum saydk, çünkü iman zevali kabul etmeyen ilahi bir nur-

dur. man her nefs üzerinde nefsin kazandyla murakb olarak bulu-

nan (bir nurdur); yoksa iman, güne veya yldz kaynakl (deiken ve

zeval bulan) bir nur deildir. Günein doar ve batar, sonra onu
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kuku karanl takip eder. Söylediimiz hususu bilen, iman yönünden

ve delilden meydana gelen bilgi mertebesi yönünden bilgi mertebesini

de örenir. Çünkü ilke udur: Hak eyay delille deil, kendi nefsiyle

(nefsi hakkndaki bilgisiyle) bilmitir. Kamil insan da Allah’n suretine

göre yaratlmtr. Öyleyse onun Allah’ bilmesi, bir keif ve nur ima-

ndr. Bu nedenle (aklî), delillerin kabul etmedii hükümlerle O’riu ni-

telemitir. Delilden hareketle O’na iman eden ise bu hükmü tevil eder.

Böylece delili böyle hükümleri Ö’ridan olumuzlad ölçüde iman ek-

silir. , .
• ... ,i:;_

.

..
' VASIL '

• :

Kulun Susmas; Çünkü Hak Sürekli Onunla Konuur

Bu menzilde Hak kendisiyle konuunca, kul susar. Hak sürekli

konuandr. Öyleyse kul sürekli susan ve kulak veren olmaldr. Kul

hareket, duraanlk, ayakta durmak ve oturmak gibi bütün hallerinde

(Hakka) kulak verendir. Çünkü kula ihsan edilen ey. Hakkn kelamn

duymak üzere kulaktr-. Kul kendisinde yaratlan hal ve durumlarda sü:

rekli olarak kendisinde Hakkn 'yaratma emrini’ duyar. Böyle bir kul

veya alim bir nefes bile kendisindeki yaratmadan yoksun kalamaz. Do-

laysyla sürekli dinleyen ye susandr: Onun Hak karsnda konumaya

balamas mümkün deildir. Bir kulun konutuunu duyduunuzda,

bu Haklan ondaki yaratmasdr...Kül esas itibaryla susan ve Hakkn

önünde durandr. Öyleyse kulaklar Hakkn yaratmasnn sesini duyabi-

lir. Bunu ânla! Çünkü bu müahede ehli adna meydana gelebilecek

marifetin özüdür. .

Sadece susmak var, Hak konuur

- - Allah var, bakas yok Yaratandan.

Müahedede tekvini gösterir hize

Varlkta hakikatler Ö‘na delil
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Dileyen iman etsin, dileyen söylesin bakalm:

Bizim dediimizin aksini, Allah’tr doru sözlü

VASIL

Takyit Bir Nitelik; Akllar ve Keif Onu Mümkünlere zafe

Ederken Akllar Sadece Mümkünlerle Snrlar

Akllar mutlakl Hakka izafe eder. Bilmezler ki, mutlaklk da bir

snrlamadr. Çünkü snrlamann dayana ve sebebi, hakikatler birbi-

rine karmasn diye, temyizdir. Mutlaklk snrlamadr, çünkü o snr-

lanandan ayrmak ve bu kez ‘mutlaklkla snrlanmaktr. Hak kendisi-

ni cezalandrmay hak eden kula kar ‘Halim’ diye isimlendirdi. O ace-

le etmez. Allah’n cezalandrma vaktine kadar kuluna mühlet vermesi,

cezay hak eden kula o vakte kadar cezay ulatrmamas demektir. Bu

nedenle Allah Teala kendisini ‘Sabûr (sabreden, cezasm al koyan) di-

ye isimlendirdi. Öyleyse snrlamann ve takyidin bulunmad bir

mutlaklk yoktur. Çünkü mukayyet -ki var olan ve âlemdir- snrlan-

makla mutlakltndan ayrr. Bu durumda âlem, Hakk mutlaklkla s-

nrlam demektir. Bu mutlaklk, O’nun her surette tecelli etmesi ve

varln kendisi olmas yönüyle mümkünlerin hükümlerini kabul etme-

sidir. Binaenaleyh mümkünlerin hükümleri Hakk snrlamtr.

O’nun snrll balarmzdan mutlaklk

Kayd olmayan bir mutlaklk yok demek ki

Eyay bilen bizim sözümüzü söyler

Son baa ba sona bal hep

Tuzaktan sakn, ayet imanl isen

Tuzandandr tuzam, hilesinden hilem

Çevrilmeyecek tuzak gücü Ü'nim

Bilgi ve güç ile nitelenen kulun gücü
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VASIL

iddet Hakka ve Varlklara Ait Bir Niteliktir

Hz. Musa öyle der:
‘
Onunla gediimi kapataym .’

233 Ebu Yezid’in

huzurunda C

Rabbinin tutmas iddetlidir
’234

ayeti okunduunda, ‘Benim-

ki daha iddetlidir’ demitir. Bunun nedeni, kulun tutuunun kevni

rahmetten yoksun olmasdr. Allah’n cezalandrmas ve tutuu böyle

deildir, çünkü ilahi rahmet ona elik eder ve kul bunu bilir. Gerçekte

kulun tutuunda da durum böyledir, fakat kul bunu görmez ve rahme-

tin etkisini hissetmez. Bununla birlikte bu tutmayla kul kendisine mer-

hamet eder. Fakat bilmez ki, Allah Tcala her eyi bilendir. Öyleyse o

‘Rahmetin her eyi kuattn bilir .’
235

Bu nedenle Allah’n tutuunu

rahmeti kuatt gibi var olanlar cezalandrmasn da kuatr. Bütün

cezalandrlanlar bunu bilmez. Kul kendi yönünden bir cezalandrmaya

sahipken Rabbi vastasyla da cezalandrabilir. Gerçekte Rabbin kulu

vastasyla tutmas yoktur. Ebu Yezid Rabbinin tutuunu kendisine

izafe ederek öyle demitir: ‘Benim tutuum daha iddetlidir.’ Çünkü

onda Rabbimi tutuu da bulunurken Rabbimin tutmasnda benim

tutuumun zclillii yoktur.

Hak kendisini e-cdid diye isimlendirdi. Bu, Haklan âleme yer-

letirilen sebepler vastasyla var ettii sebeplerdir. Böylece Allah ate

vastasyla kullarna azap eder. Atein de Allah’n azap görende yaratt-

acya eklenen azaptaki bir hükmü vardr. Azap gören Allah’tan per-

delenme halindedir ve sadece sebepleri görür. Hakkn e-edid olmas

yönüyle sebepleri görerek kulu ‘tutmas’, azap edici olmas yönüyle

gerçekleir. O halde iddet bakasn talep eder ve onun varl zorun-

ludur. Kimse bunu inkâr edemez. Aclarn sebeplerini görmek, sebebi-

ni görmedii halde azapta acy bulmaktan daha ardr. Bu durum,

bilhassa sebebi ortadan kaldrmaya gücü yettiini bilirse böyledir.

iddetin müstakil bir hükmü yok

ahsn gölgesi ortaya çkmadan
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Onu gördüünde kendisini hayretle brakr

Bu gölge onun edilgeni

O iddetinden yoksun kalmaz

Ondan yoksun kalnca kendinden ayrlr

VASIL

Hakkn Tecellisi ve Münacat Esnasnda

Huu Övülen Bir tir

Hakkn tecellisi ve münacat esnasnda huu, övülen bir itir. Bu-

nun dndaki durumlarda bu davrann üzerinde gözüktüü kimse

knanr. u var ki eyaya mahsus ilahi yönden Hakk bütün eyada gö-

renlerin durumu farkldr. Bu görme kendisini amayacak gerçek bir

teraziyle gerçeklemelidir. Çünkü Allah Tcala yeryüzünde bizim için

bir terazi belirleyerek öyle buyurmutur: ‘Göü yüksekti ve teraziyi

koydu .’
236 Hakkn koyduu yere göre teraziyi kullanmak arttr. nsan

Hakk her eyde görse bile, Allah her eyde kendisine ayn tarzda dav-

ranlmasn irade etmemitir. Aksine kul övgünün talep edildii yerler-

de O’nu över, yüz çevirmenin talep edildii yerlerde yüz çevirir. Dola-

ysyla kul Hakkn ondan talep ettii teraziyi amaz.

Bu müahedede gizli tuzak vardr ve onu ilahi-meru teraziyi bil-

mekten baka hiçbir ey kaldramaz. Kim onu bilir ve snrnda durur

ve Allah’n peygamberlerine örettii edebe göre davranrsa, kurtulua

erer, Allah’ bilme derecesine ular. Allah Teala bir terazi olmadan

O’nun niteliini yüceltenlere edep öretmek üzere öyle buyurur: ‘Yü-

zünü ast, yüz çevirdi. Bir âmâ geldi diye. Belki o temizlenecek .'
237

Kastedi-

len zorba insandr. Allah Teala kalpleri krklarn gönlünde gizli bir

halde bulunurken zorbalarn kalbinde görünür bir halde ve zahir ola-

rak bulunur. Zuhurun hükmü daha güçlüdür. Hz. Peygamber insanla-

rn Allah’n birliine iman etmeleri ve körlüklerini gidermek hususun-

da hrslyd. Görünüte kör bâtnda gözü açk birisi geldiinde -ki o

zorba insanlarn bâtn âmânn zahiriydi- beer nefsinde ne gerçekleir-
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sc o ey meydana gelmiti. Hz Peygamber hangi varlkta zuhur ederse

etsin, Haklan niteliini görüyordu. O’nu gördüünde, terazisinden

farkl bir tarzda alm olduu ve kendi yerinden baka bir yerde ortaya

çkar bu nitelii olutan selbetmek üzere bir çözüm aramt. Bu nite-

lik, kendisine ait olmayan bir yerde ortaya çkmt ve Hz. Peygamber

kskançt. Bunun üzerine kendisine öyle denilmitir:
‘

Kendini (sana)

muhtaç görmeyene gelince, sen ona yöneliyorsun .’
238

Hz. Peygamber

Hakkn niteliini -ki bu nitelik âlemde müstaniliktir- görmü, bu ni-

teliin kendisinde gözüktüü kimseyi tezkiye etmek üzere hrslanm,
buna karlk kendisine

‘

Tezkiye olmayacaksa, sana ne ?’
239

denilmiti.

Yani sen niyetinin karln alrsn. Baka bir ifadeyle o kii nefsini

arndrsayd alacan sevab yine alrsn; o tezkiye olsa da olmasa da,

bir ey kaybetmezsin.
‘
Hâlbuki koarak sana gelen, korkandan yüz çevir-

din’™ Çünkü o âmâyd. Yan uursuz sayma. Böylccc onu uursuz

görmekten men etmitir. Bundan dolay Hz. Peygamber iyiye yormay

severken kötüye yormay naho bulurdu. Kötüye yormak, mekruhun

bir parçasyken iyiye yormak hayrdan bir nasip ve paydr.

Hz. Peygamber’e öyle denilmitir:
c
Sen gece ve gündüz rzasn di-

leyerek rabbine ibadet edenlerle beraber sabrla hareket et .’
241

Onlarda

Hakkn niteliini aramalsn! Çünkü senin âlemde aradn sadece

odur. Ben kullarm gece, gündüz vc bütün vakitlerde onlarn yüzleri-

nin, yani zatlarnn benim çarma kulak vermelerini ve bana dönmele-

rini murad ederim.
‘

Gözünü onlardan ayrma,242

, çünkü onlar senin bil-

diin gibi benim niteliimle zuhur edenlerdir. ‘Dünya hayatnn ziyneti-

ni istersin .’
2 13 Bu ziynet de onlarda ve dünya hayatndadr. Senin tale-

bin burada odur.
‘
itaat etme

’244 Onlar senden müstakil olarak seninle

oturacaklar kölelerin bulunmayaca özel bir meclis istemektedirler.

‘Kalbini zikrimizden gafil yaptmz kimselere
’245 Onun kalbini örtüler

içine koyduk ve bizi anmaktan perdeledik. Çünkü onun kalbi bizi zik-

retseydi, efendiliin bize ait olduunu, kendisinin sadece bir köle ol-

duunu anlar; kendisiyle gözüktüü vc senin de benim niteliim oldu-

u için sayg duyduun büyüklük özelliini yitirirdi. Sen onlarn zahi-

rinden bu nitelii izale etmek istedin. Çünkü ben sana büyüklenen ve

zorbalaan herkesin kalbini mühürlediimi söylemitim. Dolaysyla

kendisinde gözükse bile, hiçbir kalbe büyüklük giremez!
‘Hevasma

uyan .’ &
Yani kendisiyle gözüktüü' gayesinin peinden giden kimse.
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‘Onun ii parça parçadr
’247 Yani gözleri o ie dkilmemitr ve O’nu

müahede eder. Söz konusu insan, gözünü arzusundan alp Hakkn

peygamberinin diliyle söyledii ve istedii eye çevirmez. ‘De ki; Hak

Rabbinizden geldi. Dileyen ...’
248

Yani kimin iman etmesini dilerse ‘iman

etsin. Kimi dilerse de,’
249

yani inkâr etmesini diledii ise ‘inkâr etsin.’
250

Çünkü onlar, dileyemez; ‘âlemlerin rabbi dilemedikçe r’
23

' Söz konusu

köleler kendisine geldiinde Hz. Peygamber öyle derdi: ‘Haklaruda

Rabbimin beni azarlad kimseler, ho geldiniz!’ Hz. Peygamber on-

lar ayrlana kadar kendileriyle oturur ve ayrlmazd. Ölene kadar bu

âdetini sürdürmütü. Hz. Peygamberle birisi karlap konumaya

baladnda, durur, o aynlanâ kadar beklerdi. Birisi elini tutuunda, o

brakana kadar Hz. Peygamber brakmazd. Peygamberin ahlak hak-

knda bize bunlar aktarlmtr.

ilahi nitelii görmemizin bir terazisi var

Göz sahibi için, varlklar onda zuhur edince

Akll-haberdar ona göre davranr

Peygamberden gelen eriat ve Kuran’a göre

Islamdr bu, hükmüyle amel et

imandr ve ihsandr

VASIL

Haklan Yerine Getirmek Alemin Yükümlü Olduu
lahi Bir Özelliktir .

Allah Teala öyle der:
‘
Allah her eye yaratln verdi .’

252 Her eye

verilen, söz konusu eyin zata yönünden Allah katnda bulunan hakk-

dr. Öyleyse verilen ey zati bir haktr. Allah nezdinde bulunan anzi

hak ise ‘Size verdiim sözü yerine getiririm
’253

ayetinde belirtilir. Bu hak,

Allah’a verdikleri sözü yerine getirenlere verecei haktr. Sözünü tut-

mayann Allah katnda ahdi bulunmaz; dilerse cennete, dilerse cehen-

neme koyar! Kullarn bir ksm hak edi yoluyla cennete girerken bir
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ksm mciyct yoluyla cennete girer. Nitekim cehenneme de hak ederek

girenler vardr. Onlar, bilhassa cehennem ehli olan günahkârlardr.

Bunlar hiç bir zaman cehennemden çkamaz ve bu nedenle kyamet

günü onlara
c
Bu gün ey günahkârlar

,
ayrn’254

denilir. Yani bu diyarn

sakini olmay hak edenler, ayrn! Günahkârlarn (mücrimler) dn-
dakiler, atee girseler bile, oradan efaatçilerin efaatiyle veya Allah’n

ihsanyla çkarlar. Kastedilen mücrimler, hiçbir hayr ve iyilik yapma-

m olanlardr.

Mücrimler bir iyilik yapm olsalar bile, hak edi orada yerlemele-

rini talep eder. Onlarn iyilik yapmas, (özü gerei deil), kendilerin-

deki bir özellik nedeniyle iyilii yapanlara benzer. Her kim nefsinden

hakk verirse, O’nun üzerinde delilini brakmaz. Kim hakka ekleme ya-

parsa, bu ilave onun ayrcaldr ve Allah’tan olan özel bir övgüsüdür.

Bu, Allah ehlinin hakknda konutuu bir niteliktir. Çünkü zorunlu

ameli yapmakta kul zorunludur, ihsanda gönüllü kuldur. nsanlarn bir

ksm ihtiyari kulluk makamn zorunlu kulluk makamna tercih eder.

Çünkü zorunluluk cebirdir ve onun hükmü özgür olann hükmünden

bakadr. Allah öyle der:
‘

Kalbi imanla dolu iken istemeden ...’
255

Zor-

lanmadan inkâr eden inkâr nedeniyle cezalandrld gibi mecbur

olandan farkl olarak hangi ii yaparsa fiilinin karln bulur. Mecbur

ve zorlanann kim olduuna ve onun niteliine bakmak gerekir! Baz

alimlere göre zinada cebir ve zorlama geçerli deildir ve (zorlansa bile)

bu davran nedeniyle kii cezalandrlr. Çünkü zina arac ehvetin

kendisine akarak etki etmesiyle uygun hale gelebilir. Bize göre kii

böyle durumda da mecburdur ve zina için zorlanmtr. Onun iradesi

ancak cinsel ilikiyle ortaya çkar ve bu birleme ehvetin bedenine ya-

ylmasndan sonra olabilir. Böyle yapnca kendisini zorlayandan korur.

Böyle bir durumda içinden zorlama sahihtir. nkârda ise böyle deil-

dir, çünkü dille muhatap ikna edilebilir. çinden ise farkl bir inanca

sahip olur. Zani ise ehvete kaplsa bile bu ehveti kerih gördüünde,

mümindir. ehvet haz alma iradesi olmasayd, onun istedii eyi irade

eden olmadn söylerdik.

Bizim gördüümüzü, irade eden

stedii eyi irade eden deildir
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Fakat zorlanm vefakat istemi

Zahirde onu görünce

De ki ona sen, himaye eder

Umulur ki himaye kendisinefayda verir

Bir söz söyledin ki, doru ise o

Umulur ki gayeye ulatrr seni

Baka bir iir udur:

Haklar yerine getirmek vacip

Bir ahit ve gaib üzere

Sadece haklar var

Kim yerine getirirse onlar vacibi yerine getirir

Kim yerine getirmezse

eriat onafask der

VASIL

Mümkün Var Olduunda, Varln Koruyacak

Birine Muhtaçtr

Bu sayede mümkün varlkta kalr; koruyucu var olanlardan birisi

olabilir. Allah için koruma, yaratmadr ve bu nedenle koruma O’na

nispet edilir. Kendi balarna var olan hakikatler, korunmaya kabiliyet-

liyken kendi balarna var olmayan mümkünler böyle deildir. Onlar

var olmaya, korunmay ve bekaya kabiliyedi deillerdir. Dolaysyla var

olduu andan baka onun varl yoktur, sonra hemen yok olur. Ko-

ruma var olma zamann takip eden ikinci zamanla ilgilidir. Buna ilave

edilene gelirsek, Allah koruyan ve gözeten iken kendi bana var olan

hakikat, korunan ve gözetilendir. Oluu koruyan, onun varlk zaman-

n koruyandr.
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Hak kulu tarafndan gözetilendir, korunan deildir. Allah mahfuz

olmay kabul etmez, çünkü O misli olmayan Samed’dir. Baknz! Allah

peygamberine ‘O’nun dndakilere ibadet edenleri uyarmak üzere,

ibadet edilen putlarn özü gerei bekalarn ve varlklarn koruyacak

birisine muhtaç olduklarn söyleyerek öyle buyurur: ‘De ki Allah’ m
dost edineyim, O gökleri ve yeri yaratan, doyurandr ,’

256
kinci kelime,

baz az rivayetlerde ‘doyurulur
5

diye okunur. Öyleyse varl devam

eden her varln bir koruyucusu vardr. Allah tarafndan yaratlm

olan bu koruyucu, o eyin varln muhafaza eder ve varl korunann

gdasdr. Dolaysyla bir varln sureti deise bile, Allah bekasnn

bal olduu latif veya kesif, idrak edilen veya edilmeyen gdalarla bes-

ledii sürece, varln korur. Koruyucular arasmda mutlu olan, ko-

runmak üzere yaratlm olduguriu görenlerdir. Allah Teala öyle der:

‘Sizin üzerinizde koruyucular vardr.''
137

Bunlar varl koruyanlardan

deil, kullarn fiillerini gözedeyenlerdir. Genel koruma ‘Size koruyucu-

lar gönderilir’’
258

ayetinde belirtilir. Burada kelime belirsiz gelmi, bu

lafzn altna varl koruyanlar ile fiilleri koruyanlar girmitir.

Dersen ki Allah yarattn korur

Her ey O’nun yaratmas, koruma nedir?

Kastettiim mana hudut

Lafzdaki ibareler buna delil

Benim söylediim söze gelirsek

Lafz incelersen sana perde olur

VASIL

Kalem ile Levha Tedvin ve Yaz Aleminin ilkidir

Yaz ve tedvin âleminde ilk var olan Kalem ve Levha’dr. O ikisi-

nin hakikati, ulvi ve süfli, mana ve mahsus bütün varlklara yaylmtr.

Bu ikisi sayesinde Allah âlemde bilgiyi korur. Bu nedenle bir Hz. Pey-

gamber öyle der: ‘Bilgiyi yazyla kayda geçirin.’ Yine buradan, Allah
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Teala Tevrat’ eliyle yazm, Allah peygamberi ve bütün peygamberler

vahyi yazma âdeti edinmilerdir. Allah öyle der: ‘Saygn yazclar yap-

tklarnz bilir .’
259 Baka bir yerde ‘küçük veya büyük her eyi saym-

tr
’260

der. Baka bir ayette ‘Her eyi imam- mübinde saydk’
261

veya

‘Sakl bir kitapta
’262

veya ‘saygn sayfalarda, temiz ve yüksek elçilerin elle-

rinde
’263

buyurur. Baka bir ayette ‘Onlarn yaptklarn ve eserlerini ya-

zarz
,264

buyrulur. (Yazmak anlamndaki) ‘ketebe’ eklemek delmektir.

Buradan hareketle ‘ketibe’ askerlerin birbirlerine eklenmesi nedeniyle

böyle isimlendirildi. Çiftlerin birbirine eklenmesiyle, manalarda ve ci-

simlerde birleme gerçekleerek dta sonuç ve ürün ortaya çkar. Kim
adna bu özel ekleme korunursa, bu ekleme kendisine sahip olmad
bügüer kazandrr. Kim bu özel ve snrl eklemeyi korumazsa, bir so-

nuç elde edemez ve onun sözü faydaszdr.

Bir netice olacaksa ekleme kaçnlmaz

Her varlk eklemeden gelir meydana

Levha ve Kalemden baka -
j

Ki Kalem bizde (Levha’yla) kucaklamayla hüküm sahibi
l

Her varlk Levha’sna eklenmekle meydana gelir

Varlk nicelik ve nitelik mertebesinde

yi bak yazdma

Bu varlkta o konuda bilgi sahibi ol

VASIL

Allah’n Kullaryla Olan Meclislerinin Says Onlara

Farz Yapt eyler Kadardr

Bilmelisin ki, Allah’n kullaryla olan meclisleri vardr. Bunlarn

says, onlar yükümlü tutuu farzlar kadardr. Allah onlar yarattn-

da, bu meclislerde kendisiyle oturmaya davet etmitir. Bu meclislerde
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O’nunla oturmaktan yüz çeviren kimse, hiç kukusuz, Allah’n davetine

kar gelmi demektir.

Bu balamda Allah’n ‘iman meclisleri’ denilen meclisleri vardr ki

Allah kullarn bu meclislerde oturmaya özel bir tarzda serbest brak-

mtr. ‘Kendilerini davet ettii yönden’ meclise girdiklerinde, Allah

onlarla bu mecliste oturur ve pek çok iyilik görürler. Davet ettii yön-

den girmezlerse, orada Hak ile oturmaz, iyilik veya kötülük bulmazlar.

Meclislerin says, eriatta onlara karlnda ecir veya günah olmaks-

zn, tasarruf izni verilmi mubahlarn saysncadr. nsanlar Allah’n

kendisini mubah klmasna inanarak bir i yaptklarnda, iman onlara

elik eder. ‘Kendilerine davet etmesi yönünden’ derken kast ettiim

budur.

Allah’n kendilerine (bir günah olmakszn) girmeye izin verdii

meclisler içinde de bir takm meclisleri vardr. Onlar, kendilerini davet

edii yönünden söz konusu meclislere geldiklerinde, Allah ile birlikte

otururlar. Belirli bir mubahlk meclisinden birisine gelmeyip o mecliste

Hak ile oturmadklarnda ise, hiç kukusuz, O’na kar gelmi olurlar.

Onlarn bu mecliste Hak ile birlikte oturmay terk etmeleri, farzlar

meclisini terk etmekle birdir. Farz derken fiil veya terk eklinde zikre-

dilen her eyi kastetmekteyim ve bu farz, haram veya mendubun mu-

kabili olan mekruhlar da içerir. Bunlarn says, onlarn söz vererek

kendilerine vacip yaprklar ve bu nedenle de Allah’n onlara farz kld-

eylerin says kadardr. Ya da içlerinden olan yöneticilerin emrettii

ve Allah’m onlara itaati farz kld davranlar kadardr. Onlar bu mec-

lislere girmezlerse, asi olurlar. Bu meclislerin mubahlk meclisleri içeri-

sinde belirli olduklarm söyledik, çünkü adak, yaplmas mubah bir ite

olabilir. Hak kulu o ii yapp yapmamada serbest brakr. çlerinden

olan yöneticilerin emirlerinde de durum ayndr. Onlar yapmalar mu-

bah klman hususlarda emir verebilir. Hak da belirli meclislerde -tpk

farz meclislerinde kendileriyle oturduu gibi- onlarla oturur. Allah’n

‘nafile hayr meclisleri’ diye isimlendirdii vc kullar adna belirledii

baka meclisleri de vardr. Bunlarla mubahlk meclisleri arasndaki fark

tercihtir. Mubahlkta tercih yoktur. Bütün bunlar yapmak veya terk

etmek hakknda söyledik. Allah yüce ve üstiin sevgisini farz meclisleri-

nin sahiplerine tahsis etmiken bunun aasndaki sevgisini nafile iyi-



Yirmi Üçüncü Sifîr 165

tikleri yapanlarn meclislerine ayrmtr. Meclislerin says nafilelerin

says kadardr. Farzda benzeri bulunmayan bir nafile olamaz. Misal

olarak nafile-tatavvu sadakay verebiliriz. Onun farzlardaki benzeri ze-

kâttr. Ayn ey namaz, oruç ve dier farzlarda geçerlidir.

Allah’n kendilerinde kullaryla oturduu baka meclisleri daha

vardr ki bunlar ‘kevnî meclisler’ diye isimlendirilir. Bu durum Hz.

Peygamberin ‘Kim iyi bir adet balatrsa...’ hadisinde belirtilir ve bu

davran, genel nezdinde, ‘bidat-i hasene (iyi adet)’ diye adlandrlr.

Çünkü Allah onu bize yazmad gibi farz da klmam, âdeti çkartan

tarafndan ortaya konulmutur. Bu meclislerin says ise iyi adet çkar-

tanlarn ve onlar yapanlarn says kadardr. Bütün bu meclislerde

Hak, o iyi âdeti çkartanlarla farknda olmadklar yönden oturur. Al-

lah iyi âdeti yapanlarn says kadar o kiiyle oturduunu keif yoluyla

srrnda gösterebilir. Bu durumda iyi adet çkartm insan, o esnada

kendisini yapmyor iken, Hakkn kendisiyle oturduunu garip bir e-

kilde görür ve ona öyle denilir: ‘Falan ve falan kii senin çkarttn o

iyilii yapm, biz de seni övmek üzere ‘iyi adet
5
meclisinde kendisiyle

oturduk, o kii senin bu davrann övmütür. 5 Bunun üzerine o kii,

bundan dolay Allah’a ükreder.

Her meclisin bir kaps vardr ve o kapdan meclislere girilir. Her

kapnn üzerinde bir kapc vardr. Kapc imandr. Bir ksmnn üze-

rinde iki kapc vardr: bunlar iman ve niyettir. Kaplar amele balama-

dan baka bir ey deildir ve amele balamak giri mesabesindedir. lk

balamann hali -ki ilk balama giritir- kapdr. Allah ‘Onlar namazla-

rnda daimidir
,26S

buyurur. Namaz klan Rabbine münacat eder. Müna-

cat bir zikirdir ve namaz klanla Allah oturur. Münacarta süreklilik,

namazndayken her nefes Hakka münacat ettii gibi, kulun bütün hal

ve tasarruflarnda Allah karsnda bulunmasdr. Bunun sebebi onun

üzerinde bir halin bulunmasnn ve âri’nin -ki Allah’tr- de o hal hak-

knda bir hükmünün olmasnn gerekliliidir. Allah Teala her nerede

bulunurlarsa, hükümleriyle beraberdir. Öyleyse mertebeler, mahzurlu

olan veya olmayan (haram ve helal) bütün hallerde Hakka münacat

eder. Çünkü fiil ve terkler Hakkn takdir edilmi hükümlerine konu

olan kulun halleridir. Bu hallerin gerçeklemesi zorunludur ve Hak on-

lar yaratandr ve dolaysyla onlarda bulunmas gerekir. çinde bulun-
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duu halde Hakkn kendisiyle olduunu bilen, kul. Hakka münacat

eder. re namazdaki süreklilik bu demektir. Hz. Aie’nin Hz. Pey-

gamberin durumunu anlatrken ‘bütün vakitlerinde Allah’ zikrettiini’

söylemesi bu ifademize iaret eder. Hz. Peygamber helaya giderdi ve

bu esnada dille Rabbi zikretmek yasaktr. Bazen yallar ve küçüklerle

akalar, bedevilerle sohbet ederdi. Bütün bu vakitlerde Hz. Peygam-

ber Allah’ zikrederdi. te lafz ve hayal zikrinin dnda, ‘kalbin zikri’

budur. Kim Allah’ böyle zikrederse, sürekli Rabbiyle oturuyordur.

Rabbi onu över ve sürekli namaz klanlara kendisini ilhak eder. Allah

namaz tefsir ederken, onu diye tefsir etmitir ki, zikir tilavet ve oku-

madr. Kul ‘Hamd âlemlerin rabbi Allah’adr’ deyince, Allah ‘Kulum

beni övdü’ der. Allah namazdaki münacat kuluyla arasnda taksim et-

mitir. Münacat namazn kendisidir ve iki failin fiilidir; önce biri sonra

öteki konuur! Allah öyle buyurur: ‘Beni zikredin ki, siz i zikredeyim.’
266

Allah’n hitabn okuyunca sen

Oturursun O’nunla ve konuursun

Namaz nedir ki? Hakim’i zikretmekten baka!

Kim okursa, namaz klar ve onda baz eyler bulunur

Fatiha suresi namazdadr

Onda zikir vardr, içermez onu

Hamd namaz klan için farzdr

Namaz klan herkes bilmez bunu

VASIL

htiyari Olarak Allah’a Dönen Kul Övülür

Allah’a ihtiyari olarak dönmek nedeniyle kul övülür. Allah Teala

öyle der: ‘Bütün i O’na döner.’
267 Bunu örendiinde, sen de iradenle

Allah’a dönmelisin! Yoksa O’na mecburen dönme, çünkü O’na dön-

mek kaçnlmazdr ve isteyerek veya istemeden O’nunla karlaacaksn.
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Hak seni senin içinde bulunduu hale göre karlar, bu hale bir ey ek-

lemez.

Dostum! Kendine bakmalsn. Hz. Peygamber öyle der: ‘Kim Al-

lah’a kavumay severse, Allah Teala da ona kavumay sever. Kim Al-

lah’a kavumay sevmezse, Allah da ona kavumak istemez.’ ‘Özel yön-

den’ (vech-i has) rav’a üflenen ilahi haberle keif bize bildirmi ve öyle

demitir: ‘Kim Allah’a kavumaktan haya ederse, Allah onunla

ünsiyeteki mahcubiyetini kaldrr.’ Çünkü kulu, hayâl davranmaya

kendisinden ortaya çkan günah veya gücünü tam kullanmadaki eksik-

lii itmitir. Bu ikisinden baka bir sebep yoktur. Hak kuluna öyle di-

yerek onu kendisine kavumaya sndrr: ‘Kulum! Senin yaptn be-

nim kazam ve kaderimdir. Sen benim hükmümün cereyan ettii bir

yersin.’ Kul bu sözde yatr. Hâlbuki ayn sözü kul Allah’a söylemi ol-

sayd, O’nun karsnda saygszlk yapm olur ve bu sözü O’ndan

duymazd. Bu nedenle Hak kendisini sndrmtr. Böyle bir sözün

Hak tarafndan söylenmesi son dcrccc ho iken, yaratklarn söylemesi

oldukça çirkindir! Hz. Peygamber öyle der: ‘Haya bütünüyle iyiliktir.’

Baka bir hadiste ‘Haya iyilikten baka bir ey getirmez’ der. Hakkn

kendisini sndrmak, rahatlatmak, mahcubiyetini giderip korkusunu

ortadan kaldrmak maksadyla kulunun mazeretini ortaya koymasndan

daha büyiik iyilik olabilir mi? el-Latif, el-Habir, el-Münim ve el-

Muhsin olan Allah münezzehtir!

Haklan katndan bana böyle bir bilgi gelince, varla smadm.
Bu hitapla ve Hakkn bildirimiyle doldum ve varlk bana dar geldi.

Hak beni hitabnn mahalli yapm, seçkinlerini ehil yapt ie ehil

yapmtr. Allah Teala ile kavumann ancak ölümle olacan biliriz ve

ölümün anlamm da örendik. Bunun üzerine dünya hayatnda ölü-

mün hemen gelmesini arzuladk. Böylelikle yaarken bütün tasarruf,

hareket ve iradelerimizden (soyutlanarak) öldük. Ölüm bulunduu-

muz herhangi bir yerden bizden ayrlmayacak hayatmz esnasnda

bizde ortaya çknca -ki bu hayat nedeniyle zatlarmz, organlarmz ve

bütün parçalarmz Allah' tespih eder- Allah Teala bize, biz de O’na

kavutuk. Böylelikle O’na kavumay seven insanlarn hükmüne sahip

olduk, insanlarn ‘ölüm’ derken anladklar ey gelip beden perdesi

kalktnda, artk bizde bir hal deimesi olmaz veya sahip olmad-
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mzdan fazla bir inanç art olmaz. Biz sadece ‘ilk ölümü’ tattk. Bu

ölüm dünya hayatmzda nihayete erer. Rabbimiz -kendinden bir ihsan

olmak üzere- bizi cehennem azabndan korur. ‘O büyük bir ihsandr .’
268

Hz. Ali öyle der: ‘Perde kalksayd, yakînim artmazd.’ Her kim

Allah’a böyle dönerse, mutludur ve zortmlu-kesin dönüü artk hisset-

mez. Çünkü zorunlu ölüm ona kendisi Allah katindayken gelir. Onda

bilinen ölümün yapaca nihai i, Allah katndaki nefsiyle yönettii be-

deninin arama girmekten ibarettir. Ncfs bulunduu hal üzere Hak ile

kalrken beden aslna, yani kendisinden ortaya çkt topraa döner;

bu esnada toprak yerleeninin kendinden ayrld bir yerdi. Melek onu

dirili gününe kadar Allah katnda ‘doruluk oturana’ yerletirir. Di-

riltme esnasndaki hali de böyledir. Hakkn her nefes verdii eylerde

bir deime olsa bile, Hak karsnda bulunuu bakmndan hali de-

imez. Genel dirili ve yerleme yeri olan cennetlerdeki hal de öyledir.

Yerleilen yerde, bu dünyevi yapya benzemeyen bir yap beden ve yap

görülür. Onun özellii bâtn ve zahiri itibaryla dünyevi yaratla

benzemez. te bu hükme göre, ahiret yaratlnn zahirinin tasarrufu

gerçekleir. Bir nefeste insan sahip olduu bütün nimederi tadar, zev-

celeri veya dier nimetleri gibi mülkünden herhangi bir eyi bir an bile

yitirmez. Öyleyse diledii gibi insan onlardayken onlar da kendisinde

bulunur.

Cennet sürade edilgenliin gerçekletii bir yerdir ve orada gecik-

me olmaz. Cennetin bu durumu hatralar ve düünceler söz konusu ol-

duunda dünya hayatnn bâtnyla birdir. nsann yaratl ahirette ter-

sine çevrilecek: Orada insann bâtn buradaki zahiri gibi sabit kalacak-

ken orada zahiri buradaki bâtn gibi suretten surete girecektir. Allah

öyle der: ‘Hangi dönüe (akibete) döndürüleceklerini yaknda bilecekler-

dir .’
269

Biz döndüümüzde, deiiriz ve bulunduumuz hale ilave bir

hal olmaz. Bu bölümde zikredilen dönü ‘tövbe dönüü’ deildir, çün-

kü tövbe denilen dönüün ekilci alimlere ve bize göre özel tanm var-

dr. O insann üzerinde bulunduu bütün hallerinde gerçekleen genel

dönütür vc iki dönü arasndaki fark budur. Çünkü tövbe piman ola-

rak dönmek ve bir konuda kararllk göstermek demek iken bu dönü

öyle deildir. Tövbe sradan insanlar tarafndan bilinirken bu dönü,

özel insanlar tarafndan bilinir ve sadece Allah ehli ona ulaabilir.
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Dönmek Allah tarafndan istenir

Bütün varlklarda, Allah ile dönülür

Eyaya deme O’nunla deilsin

Sadece O var ve eya var

Bütün hallerde Allah ile ol

Allah’ müahededen gafil kalma

Çünkü uyumayan bir gözü var Allah’m

Seni görür ve bakas görülmez

Ne garip itir: Emir tek

Varlklarmzdaki taksimlerin sahibi nedir?

VASIL

Kul Kullukla Yükümlü Deildir, Çünkü Kulluk

Onun Zatdr

Ubudiyet srf hurluk demektir vc kulun zati özelliidir. Kul onu

yerine getirmekle yükümlü deildir, çünkü ubudiyet, onun zatdr. Za-

tnn hakkn yerine getirmek ibadet ve kulluktur. Bunu ancak hâdislik

ve kadimlii içeren geni -ilahi arza yerleen yapabilir. te o kendisine

yerleeni hakkyla Allah’a ibadet edebilecei Allah arzdr. Allah onu

kendisine izafe ederek öyle der: ‘iman eden kullarm! Benim arzm ge-

nitir, sadece bana ibadet edin.’
2™

Yani bu arzda bana ibadet edin.

Be yiiz doksan senesinden ibaret orada Allah’a ibadet ettim. Bu-

gün 635 senesidir Bu yer deime kabul eden bir yer deil, beka özclli-

indedir. Bu nedenle Allah Teala oray kullarnn meskeni ve ibadet

mahalli yapmtr. Kul sürekli kuldur ve sürekli olarak o yerdedir. Bu-

ras -mahsus deil- makul ve manevi arzdr. Duyuda gözükürse, bu

durum, Hakkn suretlerde tecellisi ve manalarn duyulurlarda gözük-

mesine benzer. Manalar duyulur sureüerde ancak baz nefislerin mad-

deye bal olmayan eyi idrakten aciz kaldklar için gözükür. Allah’
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bilmekle dolu olduunda ise, kii manalar maddelerde görmeyecei,

gibi maddeleri de kendiliklerinde göremez. Bu durumda insan -her ne

olursa olsun- her eyi kendi eyliinde idrak eder. Kartrmadan uzak

olduu için kendisine güvenilen idrak budur. nsann herhangi bir e-

kilde srf kulluunu görmesi mümkün deilken üzerinde yaratlm ol-

duu ilah suretin gerei olan rablikten bir eyin katlmad srf kulluk

makamnda ancak ilahi tecelli sayesinde bulunabilir. Tecelli olmadn-
da, insan yaratlm olduu surettedir. Bu durumda kul tpk bütün in-

sanlar gibi kul-rab, malik-memluk olur. Yine de kendisiyle sradan in-

sanlar arasnda fark vardr: Sradan insanlarn bir itikad, ekilci alim-

lerin bilgisi varken bu grubun müahedesi vardr. Bu kul, iki hakikatle

zuhur eden kark kuldur. Bu karmdan sadece o geni yeri dolduran

inayet ehli kurtulabilir. Bu arzn bir nihayeti yoktur. Hâlbuki onun d-

ndaki her arz snrldr ve bu hükme sahip deildir. Bu nedenle men-

suplar çoktur, çünkü her kulun o arzda sahip olduu ve kendisinde ta-

sarruf ettii mülkü vardr, bakas ona hücum edemez. Sahip olduu

eyle de o arzda malik ve rab olur.

Bu geni arz, zat gerei sakinleri üzerinde hükümran ve tasarruf,

edicidir. Buras rabligin tecelli ettii yer ve Malik olan Hakkn otura-

dr. Burada ibadet edenler Hakk orada görür. Öyleyse kim bu arzn

ehliyse, kendisiyle üzerinde yaratlm olduu suret arasnda bir perde

bulunur. Böylelikle bu kul, zatnda Hakk müahede eden bir ahit ve

srf kul haline gelir. Onun müahedesi sürekli, hükmü onun ayrlmaz

özelliidir. Bunlar dünyada ve ahirette ‘yüzü kara’ kimselerdir, bunu

bilmelisin!

Rab rab, kul kul

Kartrma ve hataya düme

Allah’n arz geni

ibadet edin bu arzda O'na

ibadet ederken ulatrn O’na

Her neyi arzu ederseniz

O’na ait olan sîzindir, sana ait olan

O’na ait deil o nitelik >•
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'Deilim orada’ derse

Yerletirir sizi yerine misli gibi

Halifelik bu, O’nun yerine

Sen de git O’nun yollarndan

O’nun suretinde bulun

Sizi yerine yerletirdii yerde

Her ite amel edin

Ameli size gösterdii tarzda

VASIL

Hallerdeki ntikal ve Yer Deitirmeler, ‘Hakkn her

gün bir ite olmasndan 5 Kaynaklanr

Bütün âlem ilahi surete göre yaratld ve âlem kendileriyle Hakkn

zuhur ettii e’nlerdcn baka bir ey deildir. Bu durum, keif yoluyla

hal sahiplerince bilinir ve onu hal olarak ‘sebahat ehli’ bilir. Bilgi bak-

mndan da her an arazlarn yenilendiini kabul edenler onu görür.

Çünkü Allah’n kullarndan bir ksm, kendisinden Allah’a ve kendine

intikal ettii baka bir mekâna geçtii mekân tanmaz. Onun Allah hak-

kndaki gayretine gelirsek, Allah kendisiyle bilinebilir ve O’nun hali

Hakkn onlara izhar ettiidir. Böylece Allah’ ancak kendisiyle zikrettii

yerde ilahi mertebeye kar gayrete gelir. Gerçekte Allah’ Allah ile zik-

retmeleri gerekir. Gerçein bunun aksi bir ekilde ortaya çktm gör-

düklerinde ise -ki bu durum Hz. Peygamberin Allah’n velileri kimdir

sorusuna verdii ‘Görüldüklerinde Allah hatrlanr5 cevabndan anlalr-

gayrete gelmi ve ilahi mertebeye hürmet etmek istemilerdir. Bu saye-

de -görmeleri nedeniyle deil- kendiliinden Allah’ zikrederler.

Kendilerine kar gayretlerine gelirsek, onlar halden hale geçerken,

Hakk ancak yaratklarn kendilerini tanmayaca ekilde e’nlerinde

müahede ederek hakka’l-yakin bilmilerdir. Onlar Hakk bilemeyince,
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bunlar da tanmamlardr ve söz konusu insanlar süreldi meçhul kal-

mtr. Bu nedenle onlarm hayatlar güzeldir. Bilirler ki, Allah onlar

gizliler, nezihler ve saknd kimseler arasnda en gizli yerde korunan-

lar yapmtr. Bir yerde tanndklarnda ya mekân veya hallerini dei-

tirirler. Halle yer deitirmek adede tasarruf etmektir ki, bunlar bilinen

ayeüerdir. Bu durumda onlar Allah’tan bilgi alanlar tanr. Mekân de-

itirmeleri ise bir semadan dierine iniinde Hakk hakka’l-yakin ta-

nmalarndan kaynaklanr.

Bu snfn varlyla ve müahedesinden yararlanmak isteyip -

farknda olmad yönden- bilgi almay isteyen kimse, o kiiye kendisi-

ni tandn göstermemeli, ona kar müstani ve izzetli davranmal ve

sradan insanlar gibi davranmaldr. Ondan Allah’n raz olmayaca bir

kelime ortaya çkmaz. Bu hal sahibi ona tahammül edemez ve kendisi-

ni bilmeyenler gibi ondan kaçar, üna ancak vacip veya mendup veya

özel olarak mubah bir fiille muamele eder ki, halleri bunu gerektirir.

Kim e’nlerinde Hakk müahede ederse

Hak e’nlerine yerletirir onu

Her eyi bilir artk

Apaçk ekilde gösterir ona

O yüce bir imam

Alemde zuhur eden

Gördüün her ey

Onun hakikatinden

Kalplerde bilgi pnarlar ortaya çkm
Yakn pnarlar

Bakasnn görmedii bir lezzettir o

e’nlerinde gördüüm gibi
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VASIL

Azamet Ehlinden Bakasnn Bulunmayaca Berzah Âlemi

Bu hale Allah’n haramlarna sayg gösterip koyduu alametleri

yücelten azamet ehli kullar yerleir. Bu snftan olan birisiyle sadece -

Musul hadisçilerindendi- Musul’da karlamtm. O, bu makamn sa-

hibiydi. Mükül bir vakayla karlam, ondan kendisini kurtaracak

kimse bulamamt. Admz duyunca, güvendii biri kendisini bize ge-

tirdi. O kii fakih, Necmeddin Muhammed b. aî el-Musulî’ydi. Vak-

asn anlattnda kendisini ondan kurtardk. Bunun üzerine sevindi,

gönlü serinledi, biz de onu arkada edindik. O kii bu makamn ehliy-

di. Kendisi bu halde kalmakla birlikte, ben onu daha üst bir makama

tamak için uramtm, çünkü makamlarda tanmak, önceki maka-

mn terkiyle gerçeklemez. Tanma bulunduu makamdan ayrlmaks-

zm, daha üst bir makama ulamakla gerçekleir. Öyleyse makamlara

yükselmek, bir eyden (ayrlarak) deil, o eyle beraber dierine tan-

mak demektir ki, ‘Allah ehlinin makam deitirmesi’ budur. Manalar-

daki yer deitirme de böyledir: Bir bilgiden ötekine geçerken sahip

olunan bilgiyi bilmemek gerekmez; biliyorsa o bilgi kendisine elik

etmeyi sürdürür.

Bu hal sahibi Allah ile nefsi arasndadr. Rabbinin nefsinden veya

nefsinde görmek maksadyla, nefsine bakar. Madubu görünmezse, bu

kez bakm Rabbine döndürür ki, nefsini O’nda görebilsin! Hak onu

bu halde gördüünde, el-Gayyur ismi kendisine gelerek kendisine
S

ulamasndan korkup hal sahibi insan, nefsini görmeye yöneltir ve bu

kez nefsinde Rabbini gösterir. Bu, Allah izin verirse, daha sonra gele-

cek makamdr.

Berzah halinden, müahede

Üç Özellii müahede edilir

Varlnn gerçekletiini gösteren

Ve onun bilgisiyle seyit olmu
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Öyledir ve böyledir diye hüküm ...
Müahede halini gösterir ona -

O raz olunan imamdr '
•

-
•

•

Onun övgüsü akl için bedenimdi

O kendinden dolay secde edilendir

Secde eden ve edilen yerdir oras

\ VASIL *

Nefsini Gerçekte-Müahede Eden nsan, Onun Sureti

Üzerinde Yaratld Varln Ezeli Gölgesi Olarak Görür

Nefsini gerçek müahedeyle gören, onun sureti üzerinde yaratld-

kimsenin ezeli gölgesi olarak görür. Böyle bir durumda onun ma-

kamna yerlemez, çünkü edilgen olan, failin makamnda bulunamaz.

Gölgeler çktklar kimsenin secdesi nedeniyle secde eder. Öyleyse göl-

gelerin kendilerine ait bir etkileri yoktur; onlar edilgendir. Bir edilge-

nin faili, mertebe yönüyle ondan üstündür. Öyleyse eya -varlklaryla

deil- mertebeleriyle görülür. Çünkü insanlk bakmndan köleyle

efendi arasnda bir fark yoktur. Öyleyse âlem mertebelerle ayrr. On-

larn birbirlerine kar üstünlükleri mertebeler sayesindedir. Üstünlü-

ün mertebeye ait olduunu -yoksa özü gerei olmadn- bilen kim-

se, kendisini bakasndan üstün görmekle yanlmaz. öyle denilebilir:

u mertebe bu mertebeden üstündür! Bu söz, akll ariflerin makamna

iaret eder. Hz. Peygamber bize öretmek amacyla bu makamda ken-

disi hakkndaki u ayeti okurdu: ‘Beti .de sizin gibi bir insanm ’271
Hz..

Peygamber kendisini bizden üstün saymazd. Sonra mertebeyi zikrede-

rek öyle der:
‘

Bana vahyedilir .’
272

Aklllar arasnda kendisini bakasn-

dan üsrün sayarken abartl hareket edenin cahil ve ahmak olduunda

görü ayrl yoknr. Kimsenin üstünlüü kendinden kaynaklanmaz,

hatta gerçek bunun tersidir. Akll, uurlu ve gören insan, kendisinde

hemcinslerine kar iftihar edebilecei bir üstünlük bulmaz. -
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Hz. Peygamber öyle der: ‘Kyamet günü insanlarn efendisiyim,

övünme yok!
5 Bu ifadeyle Hz. Peygamber övünme amac tamay

reddetmi, sonra övgünün bulunduu mertebeyi zikretmi, Hz. Pey-

gamber o mertebeye tercüman olarak onun diliyle konumu, bu ne-

denle efaat ve makam- mahmud mertebesini zikretmitir. Öyleyse

övünme -bize deil- mertebeye aittir. Binaenaleyh kadrini ve deerini

bilen bir insan, helak olmaz. Allah’a hamd olsun!

Bu makamda derin bir tecrübemiz vardr. Mertebeler var olmayan

nispederdir, dolaysyla özü gerei sadece Allah övünebilir. Bizim

övünmemiz mertebelere ait olup mertebeler de var olmayan nispetler

olunca, bizim övüncümüz yoklua balanr. Yoklukla övünmekten se-

ni sakndrr.

Dediimi anladysan

Sen murad ve imamsn

Bilmiyorsan dediimi

Dikkate demez bir cahilsin

Bilgi bizde üstün perde

Bilgisizlik kapkaranlk perde

Halleri bilmeyenlere söyle

Hamamda onu örenecek

Allah güzünden kaldrdnda örtüyü

Tamlk dolunay ortaya çkar o zaman

VASIL

lahi Emir Memura Etki Eder, Memur O’nun Emri

Karsnda Duramaz

lahi emir memura etki eder, memur O’nun emri karsnda du-

ramaz. lahi emir, bir yaratlmn ehliyle gelince hemcinslerde ortaya
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çkar vc nefisler, benzerlerinin emri altnda bulunmaya kar gurura

kaplr. Bu durumda Hakkn emirleri ya Hakkn emirleri olduklar bi-

linmeden veya bilinip fakat vasta kendilerine etki ettii için reddedilir.

Çünkü mahal, suyun kaplardaki durumu gibi, bir hali kendisine çevi-

rir. Memur (olan peygamber) Rabbinden bir delile sahip olup emri

ulatrd kimseye, nüfuz gücüne sahip ilahi emir ona ilimeden ken-

disini var etme kudretinde olmadn görür. lahi emir emirlere iliin-

ce, Hak kendisini var ettiinde var olsun diye, mahal hazr hale gelir.

Mahal hazr olunca, Hak kendisini var eder ve mahalle öyle denilir:

‘Bu emrinde Allah’a itaatkâr bir kuldur.’ Hal ve keif dili öyle der:

‘Senin bu ite bir etkin yok.’ Emredilen eyin var olmas için mahal ha-

zr hale gelmemise, ‘Rabbinin emrine isyan eden muhalif kul’ denilir.

Bu esnada hal ve keif dili öyle der: ‘Senin bu konuda katkn yok.’

Emrin vastal olmas veya Hakkn diliyle veya baka bir eyle konu-

mas durumu deitirmez. Bu mesele, genel nezdinde yaylan ve bozuk

bir asla dayanan bir konudur. Bu balamada insanlar, dinleyicilere söz-

leri etki etmediinde öüt verenlere öyle derler:
cSöz kalpten çksayd,

kalbe ulard. Dilden çktnda, kulaklar geçmemitir.’ Böyle demek-

le, una dikkat çekerler: Öüt veren kimse, insanlar Allah’a davet

ederken doru sözlü olsayd, sözü etki ederdi. Bilindii gibi nebi ve

peygamberler hallerinde doru sözlüdür. Hatta onlar, Allah’a çaran

en doru sözlülerdir ve basiret üzere kendilerine vahyedildii tarzda

Allah’a davet ederler. Öyleyse onlar, her bakmdan doru sözlüdürler.

Bununla birlikte Hz. Nuh öyle der: ‘Kavmimi gece ve gündüz davet et-

tim. Benim çarm onlarn kaçmasn artrd .’ Baka bir ayette
c
Onlara

uyarc geldiinde ...'’
274

denilir. Kastedilen peygamberin diliyle Hakkn

çarsdr. £Onlarn sadece kaçmalar ve yeryüzündeki büyüklenmelerini

artrr.’
27*

Mugalata yaparak kendini aldatma! Kime çarldna bak!

Hakka çarlvorsan, eytandan bile olsa, o sözü kabul et! Çünkü sen

sadece hakikati kabul etmektesin ve onun kimden geldii önemli de-

ildir.

Eyay Hak ile bilen adamlann talebi budur. Onlar, Hakk eyayla

bilmezler. Bu nitelik sahipleri ilahi terazileri tam bilenlerdir ve saylar

âlemde azdr. imdi onlardan kimseyi görmedim. Görsem bile, bu

makamda tasarruf ederken görmedim. Onlar, bu yolun hakimleri Al-

lah’tan Allah ile kendilerine emrettii hususlar dile getirenlerdir.
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Allah’n yaratklarndan bir grup var ki

ibadete yönelmi kalpleri var .. .

Davet ettikleri hususta yok

Hallerinden yüz çevirten bir nitelikleri

Nefisleriyle çardklarnda

Kaps üzerinde dururken görürler onu

Varlndan emre koarlar

Çard kimseyi tanyarak

VASIL

Varlk Hükümlerinden Birisi Allah’tan Bakasna
zafe Edildiinde, Müahede Ehli Onu Reddeder

Varlk hükümlerinden birisi Allah’tan bakasna izafe edildiinde,

müahede ehli onu reddeder. Onlar, her neyi görür ve müahede eder-

lerse, Allah’ onun öncesinde görürler. Nitekim Hz. Ebu Bekir es-

Sddîk böyle bir durumda olduunu söylemitir. Bu makamdaki alim-

ler -müahede ettikleri eye göre deil- Hakkn o eydeki hükmüne gö-

re bulunurlar. Bu nedenle onlar bilgisizlii tanmaz, bilgiyi ve marifeti

tanrlar. Çünkü varlk bilgiye dayaldr ve asl bilgidir. Benzer ve misil-

ler geldiinde, tannmama ve belirsizlik ortaya çkar. Bu durumda be-

del, nitelik ve atf- beyana gerek duyarz. Benzerler ve (bunun yol açt-

) tannmama olmasayd, herhangi bir vastaya muhtaç kalmazdk.

Eyann zati tanmlar niteliin gücüne sahiptir. Çünkü insan olmas

bakmndan insana ait zati tanmlar -söz gelii- Zeyd’i Amr’dan ayr-

trmaz. Bu belirsizlii giderecek bir ilave lazmdr. ‘Bana bir insan gel-

di’ dediimizde, Talan kii’ diyene kadar kim olduu bilinmez. Tanm-

myorken onu nitelesen veya ona bedel yapsan veya atf- beyanla tan-

tp tannr hale getirsen, kimi kastettiin anlalr.
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'

Allah ehlinden Melamiler gibi herhangi bir kimsenin tam olarak

ulamad bir makamdr bu. Onlar, bu yolun efendileridir. nsanlarn

bir ksm hakikati tanmaz, fakat onlarn amaçlar hakikate kar çkmak
deildir; onlarn gayesi, bilmediini Hakkn bildirmesiyle örenmek-

tir. ‘Batl önünden veya ardndan O’na gelemez. Bu hakim ve hamidin in-

dirdiidir .’
276 Bu Hak (Kuran- Kerim) ‘Kalbi olan ve ahit olana indiri-

lir.’
277 Bu makamda u beyitleri söyledim:

Dedim yarattklarn yaratana

ISiçin yarattn baki deil ki?

Dedi ki: Onu yarattm yer var ya

O yer pek dar da ondan

Yaratmay ancak böyle kabul edebiliyor

Sustum kaldm, çünkü kap kapal deil

Hakikat ne ki? Her zaman tek

Bakma mutlak oluuna

Tekvin onda yenilenir
'

.

•
'

insanlar kartrr, konuamaz

Misil perdesinin ardndan onlarn gözleri var

Bu vehimle onlarn ardndan gidilir

Onlarn arazlarndan koku yaylr -

Çünkû o nefis kokulu misktir

Onlar var edene bak!

Bundan baka deiller, tahkik et, artk

Ondan binas görülen kimse

. Ki zatmzda bulunan surette ilgisi vardr onun

Ruhlar bedenlerinin gdas

Ruhlar benim semereme bal
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VASIL

lahi Tanmlar Sadece Görenler Bilebilir

lahi-zati tanmlar -ki onlar sayesinde Hak yaratklarndan ayrlr-

ancak rüyet ehli, yani görenler bilir. Müahede ehli veya bakalar onla-

n bilemeyecei gibi haberle de örenilemezler. Fakat bazen Allah’n

diledii kullarna verdii ve ilahi habere eklenmeyen zaruri bilgiyle ö-
renilirler. lahi bilgi yoluyla alglanacak budur. Bunun dndaki ise

ilahi haber veya zaruri bilgiyle bilinir.

Farkl türleriyle varlklarn tanmlar, tek varlktaki hükümleri yö-

nünden, mümkünlerin tanmlardr. Zati-varlk hakikatinin tanm

mevcut olmaklndan ibarettir. Öyleyse O’nun varl hakikatidir.

Çünkü herhangi bir bilinenin varl yoktur. Ariflerin gayesi, âlemin

tanmlarn Vacibü’l-vücûd’un tanm yapmaktr. Allah’ bilenler ise bu

kefin üzerindedir ve daha önce zikrettiimiz üzere müahede edilecek

bir ey yoktur. Onlar, Allah kendilerinden raz olsun, kalplerinden hz-

la kaybolduu için bu makam koruyanlardr, çünkü her nefes, sürekli

görmenin (rüyet) elik etmedii kimsenin bu adamlardan olmas

mümkün deildir. Bu makam ‘(Gördüüm her eyde) Allah’tan baka-

sn görmedim5

diyenin makamdr. Ona ‘kimdir gören?’ desen, ‘O'dur’

der; ‘söyleyen kimdir?’ desen, ‘O'dur’ der. ‘Soran kimdir?’ desen, yine

‘O'dur’ der. ‘Ne var ne yok?’ denilse, ‘nispetler’ der. ‘O'nda, O'nda ve

: O'ndan ortaya çkan nispetler.’

Öyleyse mekânda sadece O vardr ve O mekânn kendisidir. Ebu

Yezid Bestami’nin halle ulat müahede buydu.

Allah’n tanmlar var, bilirsen varlm

Onlarla bilinir Allah

Yaratlm görse onlar

Benim gibi, ayrlamazd bir daha

Benim söylediimi gören

Rabbiyle nitelenen her daim
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Veya kesin delilden bilen varlm

Veya hikmetli ve insafl biridir

Hakk bilen kimse, Hakkn duymas, görmesi ve bütün güçleri ol-

duu kimsedir. Güçlerinden birisi de ileri bilmektir. Hak kulun nite-

lendii gücün kendisidir. Kul gerçekte Hak ile nitelenmi, Hak kendi-

sini bilmitir. Böyle bir kul, Hakkn kendi nitelii olmas yönüyle ken-

disini bilendir. O halde Hakk Hak bilmitir. Allah hakknda böyle bir

bilgiye ulaan kimseye bu bilgide kimse denk olamaz. Böyle bir insan

dile gelmeyecek zati tanm bilendir.

VASIL

Düenlerden Yüz Çeviren lahi Makamna Ulaamaz

Konya’da bir müahede esnasnda ilahi bir adam görmütüm. Ona

Sakitü’r-rcfrcf bn aktl-Ar denirdi. Fas’ta da Etun’da meskûn bir

ahs gördüm, onunla arkadalm oldu ve kendisinden yararlandm.

Allah ehlinden bir cemaat düenden (sakt) yüz çevirir. Bunun nedeni

onlarn Hakk her eyin ayn görecek bir marifet derecesine ulamam
olmalardr. Allah’ snrladklarnda ise, Tanmladklar bu ilahi ma-

kamdan düen herkesten yüz çevirmilerdir, çünkü söz konusu kii on-

lara göre Hak’tan uzaktr. Allah’ bilenler ise böyle insanlardan yüz çe-

virir. Çünkü söz konusu insanlar, düerken ve sabit dururken her ne

kadar mutluluk makamnn dna çkm olsaar bile ilahi makamn d-

na çkmamlardr ki? Öyleyse onlarda dümenin bir etkisi olmam-
tr. Allah’ gerçekte bilenler, düen herkese merhametle veya bilgi ve

marifetle yönelir, çünkü onlar, dütüklerinde neyin meydana geldiini

veya düenin kim olduunu bilir. Allah onlardan ve onlarn yannda

bulunanlardan cezai sorumluluu kaldrmtr. Bu, Allah’tan örenen

kimse için, onlara dönük en büyük inayettir. Onlar ise bunun farkna

varmaz. Onlarn farkna sadece Allah’ bilenler varabilir. Allah öyle

der: ‘Hangi yaprak düerse...'
278

Bu, düen herhangi bir eydir.
c

Allah

korkusundan düer.’ Allah öyle der:
‘Her ey Allah korkusundan dû-
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er.’
279

Hubut, irade olmakszn, süratle dümek demektir. Varlkta asl

olan cebirdir. Bu asl düenlerde ortaya çkm ilahi ilkedir.

Yld? kayp da dütüünde

Düü yüz üstü olur

Örenilsin diye olur düme

Künhünden aaya doru sarkar

Kendi nefsinden rabbini bilir

Benzeri benzerden bildii gibi

VASIL

Nefislerini Gafletin Otoritesinden Saknanlar ki Ksmdr

Nefislerini emredilen murakabeyi yapmaktan al koyan gafletin et-

kisinden kurtaran Allah adamlarna gelirsek, onlar iki ksmdr: Birinci

ksm mutlak anlamda korunmulardr. Misal olarak, yükümlünün fiil-

lerinde eriat hükmünün mudakln verebiliriz. kinci ksm, zahirde

ve bâtnda korunmada snrl olanlardr. Mudak anlamda korunanlarn

bir ksm, Hakkn belirledii ekilde, kendisini sdran eyi koruyan-

lardr. Hakk sdran yer kalptir. Bir ksm, Hakkn ardnda bulundu-

unu bildii perdeye riayet etmeyi muhafaza eder. Söz konusu perde

O’nun adna âlemde emirlerini uygulayan bir bekçidir. Bu, Kutub’un

halidir. Allah’tan ona ait olan, müahede deil, hitabn niteliidir, çün-

kü o, üahi divan sahibidir vc ölüp Allah’a kavuana kadar perdenin ar-

dnda bulunabilir. Ona âlem, âleme o sorulur.

Bu makam, eriat getiren bütün peygamberlerin makamdr, Allah

Teala hepsinden raz olsun! Bu makamda onlara güç yetirebildikleri

ölçüde cemaatle namaz klan, gece ve gündüz nafile namaz klanlar or-

taktr. Onlar, Allah'n C
hcr eyi koruyan’

280 olduunu örendiklerinde -

ki kendileri de eya arasndadr ve ilahi suretin benzeri olduklarn id-

dia ederler-, onlarn da ayn nitelie sahip olmalar zorunlu olmutur.
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Bu nedenle onlara ‘her eyi koruyan (hafz ala külli ey)’ lakabn ver-

mek doru bir niteleme olmutur! Onlar, Allah’n mülkünde nefsine

tahsis ettii ve kendine ait haklar hemcinslerinden birisinin hak iddia-

sna kar korurlar ve maslahatlarn yerine getirirken tüm âlemin naibi

oludan Çünkü âlem (kendi maslahatn) bilmez ve bundan habersizdir.

Binaenaleyh âlem, bilgisizlik nedeniyle, neyin maslahat olduunu ne-

yin olmadn bilmez! Veya gafleti nedeniyle, dikkati çekildiinde

maslahat bilse bile, ihmal eder. Söz konusu bu kul, bu ismi hak ede-

rek, her ey üzerinde bir. koruyucu olur. Kul Allah’n kendi üzerinde

amellerini yazan bir koruyucu (melei) olduunu örenince, aleyhine

yazlan eyleri dikkatten geçirir, Allah’a yükseltildiklerinde amel defte-

rinin dier defterlere kar farkll ortaya çksn. Suflerin durumu

boyledir. Bana gelirsek ben öyle derim:

Üzerinde ileri koruyana de ki:

Varl el-Hafiz korur •

‘ '

Bunun için koruyucu gelince

Çeldii kimseye öfkelenir

Tek bana kalkar ve iler ona kar gelir

Onlarn izdiham nedeniyle öfkelenir

Sordum, ilerde izdihamayol açan kim?

Dediler: üzerinde öfke bulunan kat kalp

Allah’a ve kula yaraan eyleri görünce, Allah ile O’na nispet edi-

len kullarndan gizlenmesini salayan perdeleri gördüm. Onlarn Al-

lah’a mensubiyeti, Allah’n kalplerine verdii bir inançla gerçekleir:

Onlar, kendilerinin baz hakiki isimlere sahip olduklarna ve Hakkn

bu isimlerde onlar daralttna (izdiham) inanr. Allah onlar bu isim-

lerin gerçekte kendisine ait olduunun bilgisinden perdelemitir. h-

sanlar sadece ‘ahlakianmak’ amacyla o isimlerde Hakka ortak olmu-

lar, Hak onlar sktrd gibi onlar da skmaya yol açmlardr.

Hâlbuki yaratlmlar, zillet ve muhtaçlk özelliinde Hak ile aralarnda

bir ortaklk bulunmadn fark etmemilerdir. Nitekim Ebu Yezid’in
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dikkati bu yoksulluk meselesine çekildii gibi bize de Allah bu hususta

ihsanda bulunmutur.

Bu iki isim yaratklarn isimleridir, yoksa iddia ettikleri gibi {bü-

tün isimler kendilerinin) deildir. Onlar, gerçein farknda olmadan

isimler arasndan kendilerine ait olduklarn zannettikleri eylerde Hak

ile izdiham yaarlar. Allah Tela kendisi hakknda bilgi ihsan etmezden

önce, ben de onlar gibiydim. Allah bana isimlerin kendi isimleri oldu-

unu bildirdi ve isimlerin bize verilmesinin gerekliliini öretti. Biz de

isimleri -inanarak deil- zorunlulukla kullandk. Ben ve Allah’n bu

bilgiyi tahsis ettii kullar, bu isimleri Allah hakknda inanarak kullan-

mken bizim dmzdakiler ise, eriat onlar Allah’n isimleri olarak

zikretmi olduu için zorunlu bir imanla -yoksa sadece iman ederek

deil- kullanmlardr. Biz, kendisi korumayp kullarn tuzaa düür-

düü hususta Allah’a ait eyi koruduk. Konuyla ilgili u beyitleri söy-

ledik:

Yaratklarndan biri benzeseydi O’na

Kalbim benzerdi, fakat izzeti mani buna

Kalbe dedim: Perdelenme suretiyle

Ne cevap verdi, ne kulak ast ne duydu

Kalbim dua etti, O da ihtiyacna ‘buyur’ dedi

Dua edilene kar Hakkn izzeti ‘buyur’ demek

Kalbim ona ne dediimi bir bilse

Neyi istedii hakknda; istemezdi bir daha

Fakat kalbim asl bilmez ve umutsuzdur

Onu müstani yapacak ey gelse, brak der
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VASIL

Allah iki Rahmet Kapsn Açnca, Dilediini Durdurur

ve Hitap Eder

Allah Teala iki rahmet kapsn açp iki kapyla iki göz sahibi adna

sabah aydnl ortaya çknca, kullarndan dilediklerini önünde dürdü-

rüp hak ve sorumluluklarm bildirerek öyle der: ‘Allah’tan saknmaz-

san, Onu bilmemi olursun. Ondan saknrsan, daha da bilmemi olur-

sun. Bu iki hasletten birisinin sana ait olmas kaçnlmazdr.’B neden-

le gaflet ve unutma yaratlmtr ki, iki zt hükümden uzaklaabilesin!

Gaflet olmakszn bunlardan birisinin hükmü ortaya çkar. Öyleyse gaf-

letin ve unutmann varl nedeniyle Allah’a ükretmelisin!

Sonra öyle denildi: ‘Örtü ehlinin seni örtülere çekmesinden sa-

knmalsn. Çünkü onlar aldatan, tuzak kuranlardr.’ ahdamanndan

daha yakn olann üstüne perde ve örtü çekilir mi? Hak senden senin

vastanla perdelenir. Sen O’nun senin üzerindeki örtüüsün. Bâtnn
görürsen, O’nu görmü olursun. ki yüz sahibi olan da böyledir. Çün-

kü onun seninle beraber olduu bir yüzü, kendisiyle beraber olduu

baka bir sözü vardr ve seni hayrete düürür. Perdeden sakndn gibi

ondan saknmalsn! Onlar kendi nefislerini perde edinmi, yoksa ben

onlar perde yapmadm! Seni içinde seni bana çaran gördüünde,

onu benim delilim bil! Ona kulak ver! Çünkü içinden seni çaranlar,

sana tavsiyede bulunan ve sana kar dürüst olan kimselerdir.

Sonra ona öyle denildi: Allah Teala sadece senden dolay el-

Hakim diye isimlendirildii gibi yine senden dûlay el-Alim diye isim-

lendirildi. Zat gerei kendine ait olmayan ve sadece sana özgü bir

özellii ise sana tahsis etti. Bu özellik, enindir. Öyleyse sen O’ndan

daha fazla nitelik içermektesin. Çünkü kendisine ait her nitelie sen de

ortaksn. Sana ait olmadan kendisine ayrd yegâne özellik, anna la-

yk O’nun kemalidir. Sen ise O’na ait olmayan bir özellie sahipsin ki

bu özellik, sana yakp O’na yakmayan kemalindir. Öyleyse sadece

kemal içinde kemal vardr.



Yirmi Üçüncü Sifr 185

Sonra ona öyle denilir: Haberi takip et ve haberden yoksun olan

teorik aratrmann peinden gitme! Çünkü Allah’n el-Habir diye

isimlendirilmesinin yegâne nedeni budur.
j

Sonra ona öyle denilir: ‘Seni vekil edinirken Allah’a itimat et ve

O’nun vekili olmaktan sakn.’

Sonra ona öyle denilir: ‘Sen âlemin kalbisin ve O da senin kal-

bindir. Öyleyse senin deerin O’na baldr ve âlemin deeri de sana!’

Sonra ona öyle denilir: ‘Kime ait olduunu bilmezlik yapma! Sen

kendisinden olduun gibi, O da sana aittir. Hâlbuki O senden deil-

dir! Senden olan da senin kendinden olduun kimseyle bir yapma ve

hakikaderi bulunduklar hal üzere yürüt! Bunu yapmaz ve aksini söy-

lersen, hakikatleri müahede etmek seni yalanlar ve yalanclardan olur-

sun. O bir yalan sözdür, çünkü o söz sahibini hakikatten, yani gerçein

bulundua durumdan ayrr. Ayn zamanda o söz sahibi adaletten

uzaklar.

Sonra kendisine öyle denildi: ‘Kendisini müahede ettiin,

maksûdun olsun ki, neyi maksat edindiini bilesin! çtihatta bulunur

ve sonra hata edersen, yükümlülüün yoktur ve cezalandrlmazsm

Çünkü Allah herkesi yapabileceiyle sorumlu tutar ve (içtihat yaparken

nefs) Allah'n kendisine vermi olduu ksm yerine getirmi demektir.

Hak gizlediini bir hikmetle gizlemi, aça çkarttn da kullarna

rahmetiyle bir hikmede aça çkartmtr.

Sonra kendisine öyle denildi: ‘Hak kendisine izafe edilen ve ba-

kalarndan ayran kullarna daha layktr. Onlar zorunluluk ve ihtiyar-

lar varken sürekli Allah’n kullan olanlardr. Bu ekilde kendisine izafe

edümeyenlerle beraber deildir. Her âlemin Haktan bir pay vardr ve

hiçbir alim bölümünü aamaz.’

Sonra ona öyle denildi: ‘Hayr (maruf) olsun diye harcarken, ma-

ln hayr yere harca! Marufun kim olduunu biliyorsun! Marufun bir

ehli vardr ki, onlar Allah’tan ve Allah’n bildirdiklerinden bakas bi-

lemez.

Sonra ona öyle denildi: ‘Allah’n iki misak olup senin onlarla so-

rumlu olduunu örenmisindir. Çünkü alimler, nebilerin varisleridir.

Kime varis olduuna iyi bakmalsn! Hepsine varis olursan, hepsinin
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misakn yerine getirmen bir yükümlülüktür. Birisine varis olursan,

kime varis isen yükümlülüün ona göredir.

Sonra kendisine öyle denildi: ‘Doru söyle ve güvende olma!’

Sonra kendisine öyle denildi: '"Nimetleri zikredersen, onlara ait

olursun ve nimetin kulu olursun. Allah’ zikredersen, O’na ait olur ve

O’nun kulu olursun. kisini birden zikredersen, hem nimet verenin

hem Allah’n kulu olursun. Bu durumda vaktin hakimisin. ‘Nimet ve-

renin kulu’ diye nida edilmezse sana bile, nimet verenin kulu olduunu

bil! Öyleyse srrndan sana nida edilirken -kulluk tamlamas bildiren

isimlerinden hangi isimle nida edilirse- akln o isme ver ve o isme kar-

teyakkuz halinde ol!

Sonra ona öyle denildi: ‘Allah’n alemde gizli bir kahr vardr,

farkna varlmaz. Bu kahr, seçimlerinde ve ihtiyarlarnda insanlar zor-

lamasdr. Bir de açk kahr vardr ki, o da insanlarn iradelerinin dn-
da üzerlerinde hüküm sahibi olan eydir. Allah adamlar gizli kahr

murakabe ederler, çünkü Allah’tan sorgu ve muhasebe bu konuyla ilgi-

lidir. Seçim ve ihtiyarnda cebri görürsen, açk cebri müahede eden-

lerden olursun ve bu müahede senden sorumluluu kaldrr. Fakat bu

dil ehli arasndan bunu müahede eden kimse görmek zordur. Hatta

bu makama ulam olarak sadece am’da birini gördüm ve onu gör-

mekle sevinmitim. , . ...

Sonra öyle denildi: Senin alt yönün vardr. Dördü eytana ait-

ken, biri sana, biri de Allah’a aittir, Allah’a ait olan yön bakmndan

masumsun. Oradan (gelen ilham) almaya bala ve dierlerinden sakn.

Dierlerinin says be tane olduu için eriat be hüküm getirmitir.

Bunlar senin yönündür ve eytann senden ola yönleridir. Allah’n

endeki yönüne gelirsek (vech-i has, özel yön) onda eriatn bir hükmü

yoktur. Bu, masum yöndür ve ondan kalbe kukulardan korunmu ila-

hi ilimler gelir.

Sonra kendisine öyle denilir: Mümin isen, kukular seni sarsma-

sn diye ayn zamanda alim de olmalsn! Salibini kuku sarsntsndan

koruyan yegâne bilgi, Allah’tan örenilen bilgidir. Allah’tan bakasn-

dan gelen bütün ilimlere belli vakitlerde kukular ve tereddütler girer.’
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Sonra ona öyle denildi: Belli bir makam seni snrlamasn, çünkü

sen Muhammedîsin. Ondan -bakasna varis olma k, bütün mal kaza-

nabilesin! Ümmetinden ona kim varis olursa, zahirde dier nebilerden

artk olur, çünkü o nebiler risaletlerini peygamberden alrken onu

bâtnen müahede etmilerdi. Nitekim dier nebiler arasndan da Hz.

Peygamberin zahiri eriatna yetienler, dier nebilerden üstündür.

Bunlara misal olarak Hz. sa ve Hz. lyas’ verebiliriz. Bu iki peygam-

ber adna Muhammedi makam kemale ermitir.’

Sonra ona öyle denildi: ‘yilikte izin istemek sakinlie ve rabete

delildir. Hayr olduunu bildiin bir hayr hakknda Rabbindcn izin

istediinde, bakmalsn: Yapmana izin verirse, güzel! Seni serbest bra-

krsa, snamak ve (niyetini) ortaya çkartmak istemitir. Allah’tan bu

konuda bir cevap aldn görmezsen, imannda bir hasar bulunduu-

nu bilmelisin. Çünkü sen o iin iyi olduunu âri’den örenmisindir

ve âri Allah’tr. Öyleyse bilgiden sonra hangi nedenle izin istemeye

kalktn ki? Allah'n önünde imann yenilemen ve öyle demen gerekir:

‘Allah’tan baka ilah yoktur, Muhammed Allah’n peygamberidir. Se-

nin katndan gelenlere iman ettim.’ Bunu dedikten sonra amel yapma-

ya koyul ve herhangi bir konuda kesinlikle izin istemeye kalkma! Çün-

kü Allah üzerinde bir gözeticidir ve O senin maslahat ve faydann han-

gi ite olduunu sana ilham eder! Uyman gereken eriat terazisi de

elindedir. Onu bir an veya bir nefes büe elinden düürme. Allah ehli

her vakitte üzerinde bulunduklar bir ölçüye sahiptir. Onlar titiz ve

mahir sarraflardr.

Sonra ona öyle denilir: Sen kendi mülkimdesin! Fakat mülkün-

den ayrlacak, ehrinden yolculua çkacak ve dünyadan göçeceksin.

Az artrrken ar gitme! Çünkü yannda tayacan eyi yiyeceksin

ve katnd yannda tayacan kadarn içeceksin. Yol susatr, ehirler

raktr.

Sonra ona öyle denilir: ‘Sözlemelerini artrma! Mecbur olduun

sözlemeler yeter. Bu nedenle Hz. Peygamber adak adamay naho

bulmu, (fakat bir kez yaplnca) yerine getirilmesini de zorunlu say-

mtr. Çünkü adak insann gereksiz ilerinden biridir. Nitekim önceki

ümmetleri helak eden ey de gereksiz soru sormalaryd. Hz. Peygam-

ber ümmetinin yükümlülüklerini azaltmay severdi. Kyas nedeniyle
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yükümlülüklerin arttnda da hiç kuku yok! Fakihler Hz. Peygam-

berin naho bulduu bir yöntemle ilgilenmilerdir. Bununla birlikte

bu konuda sevap alacaklardr, çünkü onlar, kyas bir yöntem olarak

belirlerken içtihat hatas etmilerdir. Allah Teala niyetlerine göre onla-

ra hayr versin. Dier ümmetlere gelirsek, onlar sadece Allah’tan ve

peygamberlerden gelenlerle yükümlüydü. Görü ve kyaslaryla ulatk-

lar hükümlerde serbest idiler. Böyle bir hükmü ve görü sahibim taklit

ettiklerinde, âri’nin o ahs hakknda ve düünceyle ilgili onaylad
bir meseleyi taklit etmi olurlard. Çünkü Allah bize zikir ehline sor-

mamz emretmitir d onlar Kuran ehlidir. Allah öyle buyurur:
‘

Zikri

biz indirdik
*281

Burada zikir. Kuran demektir.

Sonra kendisine öyle denilir: Yollarn arasndan faydas ve kazan-

c olacak yolu takip et! Çünkü bu bir ticarettir ve Allah onu böyle

isimlendirmitir: ‘Sizi ac bir azaptan kurtaracak ticareti size bildireyim

mi?
2*2

Sonra iman ve cihad zikrederek öyle buyurdu:
‘

Onlarn tica-

retleri fayda vermedi
,m Bu ifade sahip olduklar imana karlk dalaleti

satn alanlar hakknda söylenmitir.

Sonra kendisine öyle denilir: ‘Kar konulamayacak olan diye ta-

ndna iltica etmelisin! Çünkü O seni himaye edecektir.’

Sonra ona öyle denilir: Nebilerin izlerini takip etmelisin. O izler

doru gidenlerin yollardr.’

Sonra ona öyle denilir: ‘Hasetten saknmalsn, çünkü haset, iyi-

likleri bitirir. Vebal önce sahibine döner.

Sonra öyle denilir: ‘lahi teysir (kolaylatrmak), ancak Hak ehli-

nin suretiyle zuhur ettiinde ilahi bir nitelik olabilir. Çünkü mümkünü
var etmede Allah Teala ile didien, zat yokluktur. Onu neyi ortadan

kaldracana bakmalsn! Zatî durum, kendisi nedeniyle hüküm verir.

Bu kukudan çkmak için çalmalsn.

Sonra ona öyle denilir: Allah Teala âlemi tavr tavr yaratt. Her

tavr kendi tavrm beenmez, onu knar, onun dndakileri över. Aca-

ba buna yol açan ey nedir? Herkesi kendi nezdinde bulunanla sevin-

meye sevk eden nedir? Ru sevinme bulunduu ravrdan çkmasn en-

geller.
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Sonra ona öyle denilir: ktida ve uymak, adamlarn özelliidir.

Sen de terazinin O’nun elinde olmas itibaryla Allahla uymalsn. O’na

uymazsan, helak olursun.

Sonra ona öyle denilir: man, slam ve ihsan arasnda berzahtr.

Bu anlamyla ihsan, ‘istislam’ demektir. Bu nedenle iman olmadan da

slam olabilir veya istislam olmadan iman olabilir. stislam elde etme-

ye çal ki, hepsini elde edesin! imandan baka iki ucun gücüne sahip

bir berzah yoktur. ki ucun gücüne sahip her berzah, imamdr.

Sonra ona öyle denilir: Daha sonra geleni, önde gidene katmal

sm. Böyle yaparsan mutlu olursun; bunun tersini yapma.

Sonra ona öyle denilir: Allah’n yaratnda bir deime yoktur.

O’nun yaratmas kelimeleridir ve Allah’n kelimelerinde deime yok-

tur. Tebdil ve deitirme söyleyen olmas bakmndan deil kelam sa-

hibi olmas bakmndan Allah’a aittir. Söz kelime tarznda ortaya çkar-

sa, kelam olmas bakmndan deil, söz olmas itibaryla deime ger-

çeklemez.

Sonra ona öyle denilir: yilie karlk karara balanm iken kö-

tülüe karlk vermek (vaîd) ilahi meiyete baldr.

Sonra ona öyle denilir: Güçlüye (el-Kavi) itimat, seni yalnz b-

rakmayacak bir korudur. Onu ihlal eden hüsrana urar.

Sonra öyle denilir: Yüksekten aa inmek ya birinin indirmesiyle

veya indirme olmakszn gerçekleir. ndirme olmakszn inmek, övü-

len bir tr. Kim indirmeyle inerse, bu da bazen övülür. Halifelik de-

recelerin en üstünüdür ve o yükseklik sahibidir. Kim nefsini ondan so-

yutlarsa, halife olsa bile, övülür; kim o görevden kendini uzak tutarsa,

bazen övülür. Böyle birisinin durumu, niyetine göredir.

Sonra ona öyle denilir: Varis isen, Hakka varis ol! Bunun üzerine

öyle sordu: Hakka nasl varis olunur ki? öyle cevap verdi: Hak sana

âlemlerden müstani olduunu gösterdiinde, kukusuz, onlar terk

etmi demektir. Bu Hakkn ‘terekesidir ve ona sen varis olabilirsin. Bu

müahede sahibiysen, bu varislikten daha önce âlem hakknda bilmedi-

in eyi örenirsin.

Sonra ona öyle denilir: leri birbirine kartrma ve yerletirdiin

her eyi kendi hakikatine yerletir. Gerçek öyle olsa bile -ki öyledir-.
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‘sadece Allah vardr’ da deme. Akledilir mertebeler O’nun öyle olma-

syla böyle olmasn ayrt etmi midir? Hâlbuki hakikat, senin de söy-

lediin gibi,, ayndr. Fakat bir yönden böyle, baka bir yönden öteki

türlüdür. Senin ac çektiini ve kaçtn görmekteyim. Kendisinden

kaçtna seni çaran nedir? Ilaz aldn ve talep ettiin eyi yitirdii-

ni görmekteyim. Bu kadarlk bir fiille varln ispat etmi ve senin ye-

rini belirlemitir. Öyleyse her durumda çokluk vardr ve bakalar gö-

rülür. Alim vardr cahil vardr, amir-memur, hakim vc hükme konu

olan ve hüküm ve hüküm mevzusu vardr, irade eden ve edilen vardr,

serbest brakmak ve zorlamak vardr, ayran ve ayrlan vardr, birleti-

ren ve birlqen vardr, yakn vardr daha yakn vardr, vaad vc Vaîd

vardr! Fayda hitap eden, edilen ve hitabn varlndadr. insan bütün

olarak birdir, organlar birbirinden,ayryken güçleri pek çoktur. O ise

kendisidir, bakas deildir. Bir yeri acsa, ac bütün varlna yayilr.

Bir ahsn ac çektiini baka bir ahsn elemiyle haz aldn baka bi-

risinin bundan dolay üzüldüünü görürsün. nsanda olduu gibi du-

rum bir olsayd, bir kii elem duyduunda elem bütün âleme yaylrd.

Hâlbuki gerçek, zannettiin gibi deildir. Ferde kalksayd, söylediimi

görürdün. Öyleyse Allah’ bilen alimler zümresine katlmak istersen,

kendine kar samimi davranmalsn! Onlar, Allah’n kendilerine saadet

verdii kimselerdir. Öyleyse Allah için zahir vc bâtn, (insandaki) ruh

ve beden gibidir. Bu ikisi ayrlmayaca gibi onlar da birbirinden ay-

rlmaz. Gerçek, kulun vc rabbin varldr. Öyleyse sen ve O varsn!

taat eden doru yoldayken günahkâr kendisinden istenilip ona verilen

emir karsnda akn bir haldedir.

Bilmelisin ki, akl kendi türlerini izhar etmek amacyla -yoksa ço-

cuk edinme hazzn yaamak amacyla deil- nefsi nikahladnda, onu

doa toprana (arz) yerletirmi, onun mizacna etki etmitir. Çünkü

arz, kendisine ekileni kendi doasna çevirmekteydi. Allah Teala’mn u
sözüne akln vermelisin! ‘Bir suyla sulanr.’ Toprak tek iken ondan

farkl tat ve renklerde besinler çkar. Baln tad ye lezzetli olduunu

söylesek bile, baz mizaçlarn ondan ac çektiini görürüz. Böyle nefis-

ler baldan haz almaz ve onu ac bulur. Ayn ey kokular ve renkler için

geçerlidir. Bu farklln -eyann kendisine deil- idraklere dayandn
ve idraklerin kendiliklerinde hakikaderi olmayan nispetler olduunu

gördük. Fakat cevherleri yönünden onlarn hakikaderi vardr.
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Sonra öyle denilir: zafet ve nispetlerin snrnda dur ki, bulun-

duu durumda gerçei ören!

Sonra ona öyle denilir: Allah Teala sana ‘Ey’ diye nida ederse, ne-

reden nida edildiini ve nerede olduunu bilmelisin. Niçin çarldn?

Çaran kimdir ve nedir? Zikrettiim sana hangi neticeyi verirse, ona

göre davranmalsn.

Sonra öyle denilir: Saadet ve mutluluk bilgide deil, imandayken

kemal bilgidedir. kisini bir araya getirirsen, ardnda baka gayenin bu-

lunmad dereceye ularsn.

Sonra ona öyle denilir: Bu, haberler mertebesidir ve akln sana

gelen haberlere ver. Çünkü haberleri yitirirsen, haberler vesilesiyle ula-

acan hayrlara baka bir yerden ulaamazsn.

Bu menzilde bulunan ilimler, Allah Teala izin verirse söyleyeceim

ilimlerdir. Bunlardan birisi, emir, yasaklama ve bütün hükümlerin, aklî

ve ilahi yasalarn kaynamn bilgisidir. Tasrih, içerme ve ima yoluyla

eyann hakikaderine dikkat çekmek, bu menzilden örenilir. nsann -

dnn deil- içinin yaratlmas bu menzilden örenilir. Varlkta kaç

insan vardr? Varlkta üç insan bulunduunu örenirsin: Birinci-tüm
A

ve en önce olan insan, âlem insan ve Adem olan insan. Bu üçünden

hangisinin daha tam olduuna balanz. Ancak iman vastasyla biline-

cek husus, bu menzilden örendir. Tartma bu menzilden örenilir. -
lerde orta yolun meydana getirdii hususlar ile böyle olmayanlar bu

menzilden örenilir. ltiham bu menzilden örenilir. lahi divanlar ve

kitap, amel sahipleri ve tasarruf edenler, bu menzilden örenilir. art-

lar, ehadetler, âleme yaylan hükümler, bu menzilden örenilir. Amel

divannn muhasebesi, bu menzilden örenilir. Hareket ve duraanlk

bu menzilden örenilir. Snrlanmann bulunmad mutlaklk, bu

menzilden örenilir. Onu birisi bildiinde, kendisinde snrlanr. Meyil

ve itidal bu menzilden örenilir. Tekvin bunlardan hangisiyle gerçekle-

ir? nsandaki özellikler, bu menzilden örenilir. Bu, bilinmeyen tabi-

attr. ihmal, mühlet verme bu menzilden örenilir. simlerden bunu

üstlenen hangisidir? ‘Size Rabbim niçin deer versin, duanz olmazsa P
5284

ayetinin anlam, bu menzilden örenilir. lahi muharebe bu menzilden

örenilir. lahi engelleme bu menzilden örenilir. Engelleme mutlak

cömertlikle çeliir. Acaba onu gerektiren özü gerei mi gerektirmitir,
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yoksa baka bir nedenle mi? Peygamberlerin masumluu bu menzilden
A A

örenilir. Alemin türlere ayrlmas bu menzilden örenilir. Alem bu

türlere ayrmay nereden kabul etmitir? Hâlbuki âlem, akli delile gö-

re, türü olmayan varlktan ortaya çkmtr? Nebiler, veliler ve akl sa-

hipleri bu menzilden örenilir. Bunlarn arasndaki farklar nedir? Za-

man, varlk, mekân ve mertebe bakmndan meydana gelen öncelik-

sonrabk bu menzilden örenilir. Kabul ve red bu menzilden örenilir.

Hayvann hissettii korku tabii bir ey midir, yoksa ilahi bir ey midir?

‘Üzerlerindeki, rablerinden korktuklarnda’, meleklerin korkuyla nite-

lenmesi bu menzilden örenilir. Çünkü Allah’tan korkmak, meleklerin

üzerindeki korkutucu sebeplerden olabilir. Meleklerin hangileri kor-

kar? Bütün melekler mi yoksa aralarndan bir cins mi? Bir ruhun pek

çok nefsi yönetmesi bu menzilden örenilir. Buradan ahiret yaratl

örenilir.

Yüksek rütbe sahibi yakn kimseye verilen cezann büyüklüü bu

menzilden örenilir. Yüksek rütbesi onu cezadan niçin korumamtr?

Ukubet, azap, elem ve elemler arasndaki fark, bu menzilden örenilir.

Nefislerin üzerinde yaratlm olduu tartma ve muhalefet, bu men-

zilden örenilir. Nefislerin temizlii bu menzilden örenilir. Acaba on-

larn temizlikleri zat midir, kazanlm mdr? ki ehadetin üstünlüü

bu menzilden örenilir. irkten knanan ve övülen ksmlar, b men-

zilden örenilir. nsanlkta ortakken müminin bakalaryla ortaklk

mertebesi bu menzilden örenilir. Bu mertebenin ayrlmaz özellikleri

ve tanmlar nelerdir? Ayrmn kendisiyle gerçekletii özellik her in-

sanda mevcuttur. Çünkü bu kesin gerçeklemi bir durumdur ve bütün

insanlarla onun ilikisi ayndr. Niçin bu özellik mümine tahsis edilmi-

tir? Hakkn dnda, büyüklerin var olanlara riayeti bu menzilden ö-
renilir. Acaba bu onlara dönük rahmetten mi kaynaklanr, yoksa doa-

nn hükmünden mi kaynaklanr?
•’

• ' A

ilahi zorunluluklar bu menzilden örenilir. Aleme yaylan artlar,

tanklk ve hükümler bu menzilden örenilir. Allah’a mensubiyet bu

menzilden örenilir. Allah’a nispet edilmesi yaraan eyler nelerdir?

Kullua ilave olarak, Allah’a nispet neyle gerçekleir?'Garip bir bilgi

bu menzilden örenilir. O garip bilgi, Hakkn kendi niteliklerinde

âleme inmesi veya âlemin kendi nitelikleriyle Hakka yükselmesidir.
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Çünkü bu konu son derece belirsizdir, çünkü Allah’ bilenlerin büyük

ksm ‘Hak kullarn niteliklerine iner
5 demektedir ki, hakikatler ve kef

bunu kabul etmez. lahi tecellilerden -zatî deil- kazanlm nebevi

nurlar, bu menzilden örenilir. Kesinletirdikten sonra bozma bu

menzilden örenilir. Niçin kesinletirilmitir? htisas ve duyulurda ve

akledilirde onun ehli, bu menzilden örenilir. Nefislerin yakndk ve

uzaklklar bu menzilden örenilir. Allah’ bilen büyüklerde engelleme

bu menzilden örenilir. Onlarn müahedeleri bu hükmü vermez. lahi

adap bu menzilden örenilir. Allah’n kullarndan perdeledii marifet-

ler, bu menzilden örenilir. Acaba marifetler bilgiler midir? Yoksa

isimleri deitii gibi hakikatleri de deiir mi? Nefisler ve ruhlar bu

menzilden örenilir. Bu ikisi bir ey midir, yoksa ayr mdrlar?

Bütün dinlerde ve melekler arasnda selamn ortaya çkmasn sa-

layan sebep bu menzilden örenilir. Allah Teala öyle buyurur: ‘Sab-

retmelerine karlk selam üzerlerine olsun.’
285

es-Sabur ilahi ismi bu

menzilden örenilir. el-Halim isminin bu isimde bir hükmü var mdr,
yok mudur? Âlemdeki baz kimselerden eziyetin kaldrlmas bu men

:
A

zilden örenilir. Alemin bir ksmndan hiç hükmü kalmayacak ekilde

mi kaldrlr? insann dndakilerin insandan üstünlüü bu menzilden

örenilir. Bu üstünlük bütün yönlerden midir, yoksa onlar belirli bir

eyde üstün olup insan da baka yönden mi üstündür? Bu konudaki

sebep nedir?

‘Allah Teala hakk söyler ve doru yola ulatrr.’

ÜÇ YÜZ ELLKNC BÖLÜM
Tasvirli ve Tedbirli Üç Tlsml Srrn Muhammedi

Mertebeden Bilinmesi

Ey göz aydnl! Kalp seni arzular

Sen olmayaydn, sen olmayaydn, hasrette olmazdm ben
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Varlm olmazd, senin bilmi olduun

Bu kadarla zengin olsaydn, zengin ederdi seni

Varlk hiç kukusuzfakir ve miskin
.

Kemale muhtaç, fakirlik evidir onun yata

Kemale ulamak için aciz kalma

Senden baka varlkta matlubu bilme

Allah Tcala sana yardm etsin, bilmelisin ki, tlsma bu adn veril-

mesi ters çevrilmi olmasndan kaynaklanr. Baka bir ifadeyle tlsm,

yönlendirildii her eye hakim ve musallattr. Musallat olan her ey,

böyle olduu sürece, tlsmdr. Meselenin bir yönü akllara musallat k-

lnmaktr ki bu en güçlü ksmdr. Çünkü böyle akllar, ilahi haberler-

den, nebevi hadislerden ve kef kaynakl bilgilerden tevilinin ve terazi-

sinin altna girebilecek olanlar kabul eder. Bu mesabede olmayan ha-

berler ve bilgileri,' tlsml böyle akllar kabul etmez. Alemdeki en güç

musallat tarz budur. Çünkü böyle bir aklla snrlanm insan, Allah

hakkndaki pek çok bilgiyi kaçrmtr. Onun tlsm fikirdir. Allah ‘te-

fekkür’ ederek herhangi bir eyi ancak O’nun vastasyla örenebilece-

ini anlasn diye kendisine musallat etmitir. Öyleyse gerçek, fikriyle

hareket edenin zannettiinin aksinedir. Ona öyle denilir: ‘Ey Akl!

Beni benim vastamla bilebilirsin!’

Dier tlsm hayaldir. Allah onu anlamlara musallat eder. Hayal

anlamlara maddeler giydirir ve onlar bu maddelerde izhar eder. Bir

anlam kendisini bundan uzak tutamaz. Üçüncü tlsm adederdir. Allah

bu tlsm natk nefislere musallat klar. Nefisler bir adet ve alkanl
yitirse, hemen ona çekilir âdetin üzerindeki otoritesi ve tesiri nedeniyle

onu aramaya balar. Allah adamlar bu üç tlsmn ortadan kaldrlma-

snda birbirinden ayrr.

Birinci tlsma gelirsek, Allah ehlinden bir grupta bu tlsmn ha-

kim olduunu gördüm. Öyle ki onlar, herhangi bir ilahi bilgiden için-

de ‘fikir’ kokusunun bulunduu bir bilgiden haz aldklar kadar haz

almazlar. Baka bir ifadeyle onlar, fikir kaynakl bir bilgiden saf iman

nuruyla -ki bu nur en saf ve en açklayc nurdur- verdii bilgilerden

daha çok haz alyorlard. Bunun sebebini imdi açklayacam: man
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nuru ilahi vergidir, onda kazanma ve kesbin veya delillerin etkisi yok-

tur. Çünkü biz, deliller ve onlann gösterdii eyler hakknda kesin bil-

gi sahibi olanlar gördük, imann bu bilgide etkisi yoktu. Bilgi kulun

kazanm ve kesbinin dna çkp iman nuruyla elde ecüldiinde kul

sanki kendisine ait olmayan bir eyle sevinmi gibi hissetmektedir ken-

dini. Bir konuda bügi elde etmek üzere fikir gücünü kullanp fikri, teo-

rik gücü ve içtihadndan yaralandnda ise onun bir çabas ve gayreti

olmaktadr. Böylelikle kendi çabas ve ürünü olmas bakmndan o bü-

ginin hazz, çabasnn bulunmad bilginin hazzndan daha büyük

olur. Çünkü kendi çabasyla elde ettii bilgide onun bir yaratcü
vard. nsann kendi çaba ve katksnn bulunduu bir bilgiden böyle

haz almasnn yegâne nedeni, kendi aslm ve nefislerini bilmeyileridir.

Çünkü insan yokluktan varla ilahi ihsan, ba ve Allah'n kendisine

ihsanyla çktn bilmez. Allah Tcala onlar kendi katklar yok iken

var etmitir. Bununla birlikte onlar varlklarndan son derece haz alr-

lar. Bu nedenle söz konusu insanlar (fikrin tasallutundan kurtulsalar),

bu asln verisine göre, teorik gücüyle fikrin kazandrd ilimlerden

daha çok imann salad vehbi ilimlerden haz alrlar. Onlarn nefisle-

rini bilmeyilerine yol açan baka bir perde udur: Akl ve fikri Haktan

çaba ve gayretleriyle elde etmemilerdir. Akl ve fikir üahi vergiyle

meydana gelir. Hâlbuki onlar, akln varlyla sevinirler. Böyleyken

Hakkn onlara iman nuruyla verdii eyle sevinmeleri, fikir vastasyla

elde edilen bilgiden duyduklar hazdan daha büyük olmal deil midir?

Fikirle ulatklar bügiyle daha çok sevinen bu insanlar u gerçek-

ten habersiz ve perdelidir: Bazen fikir yoluyla elde ettikleri bilgiye gi-

ren bir takm kukular görürler. Bu kukular o' bilgiyi ellerinden çkar-

tr veya onlar hayrete düürür. Bunun neticesinde iddetle üzülür ve

fikirlerini çeitli delalet türlerinde kullanrlar. Söz gelii fikirlerini bu

kukular kendilerinden uzaklatrmak için kullanabilirler. Bu sayede

onlarm kuku olduklarm anlarlar ve eski durumlarna bir üave olma-

dan eski bilgÜerine geri dönerler, fakat her nefes Hakkn verecei ilave

bilgilerden mahrum kalrlar. Ya da fikirleri onlara bilgilerine ilien

kukularn gerçekte kuku olmadm, bilgilerinin zddn veren bir

bilgi olduklar hükmünü verir. Sahip olduklar bilgide gerçek nedir?

Bu bilgiyle sevinirler ve onun bilgi olduunu ileri sürerler. Hâlbuki

bilgi deüdir, kukudur! Allah Teala onlara gerçei gösterseydi, kendi-
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sine döndükleri bilgi hakknda da zan alnnda olduklarn görürlerdi.

Nitekim daha önce kendisinden vazgeçtikleri bilgi hakknda da ayn

durum ortaya çkmt. lahi bilgi hakknda fikriyle hareket eden insa-

nn kendisini fikirden uzaklatracak yegâne nedeni bu bile olsayd, yi-

ne de yeterli olabilirdi.

Bu konudaki sözlerimiz Allah ehlinden müminlerle yöneliktir. Ul-

vi ruhlardan bilgi aldn, onlarn kendilerine yardm ettiklerini ve bil-

gi almak üzere bu ruhlar kendilerine çardklarn (istinzal) ve sahip

olduklar bütün bilgilerin onlardan geldiini iddia edenler de vardr.

Onlar kendilerini böyle bilgilerden perdeleyen yegâne sebebin ehvet-

lere bakmak, yemek, içmek cinsel iliki vb. gibi doal ilerle ilgilenmek

olduunu iddia ederler, Bizim onlara söyleyeceimiz bir söz yoktur.

Çünkü böyle insanlar, Allah’n deil, var olanlarn kullardr. Onlarn

Allah hakkndaki bir bilginin dnda hakikatten haberleri yoktur. Söz

konusu bilgi O’nun (varlktaki) asl olduunu bilmektir. Bu bilgide bir

ayrnt, açklama veya delillendirme veya Hakkn mana ve mekân itiba-

ryla yüce âlemdeki her bir parçada zuhur etmesi gibi bir ayrnt yok-

tur. Onlar bütün bunlardan perdelenmilerdir ve bunu kabul, etmezler.

Esas itibaryla tlsm görülmesi ve meydana gelmesi mümkün bir

eyi gizlemek üzere konulduu için, tlsmn etkisini gidermek üzere

çareler kullanlmtr. Bu sayede tlsmn gizledii faydal ey ortaya ç-

kar. nsan içinden tad ‘kaimlik’ iddiasyla kendi üzerindeki bir tl-

smdr. Bu kaimlik nedeniyle insan, fikrini ve bütün güçlerini kullanr,

çünkü o zannda rab, mülkünde sahip olduuna inanr. Sonra Hakkn

kendisini yükümlü tuttuunu ve kullandn görür ve kaim olduuna

dair inanc pekiir. Hakkn onu yükümlü tuttuu ileri yapabilme gücü

olmasayd, yükümlü tutmazd. Bunun üzerine insan öyle der: ‘Bu

güçler için benim kullanlmam, Rabbimi tasdikime delildir. Bu güçler-

de kullanlmak üzere beni yükümlü tutarken Rabbim doru sözlüdür.’

Hâlbuki bu miskin insan, kullanlaca yerleri bile tam bilmiyordun

Sonra onlar, bu güçlerle elde edebilecekleri en deerli eyin Allah’n

zann ve O’na yaraan özellikleri bilmek olduunu bilirler. Bunun üze-

rine kendisine ulamalar mümkün olabilecek hususta güçlerini kul-

lanmay terk ederek güçlerini ulamann mümkün olmad alanlarda

kullanmaya kalkarlar. Hak gönderdii ayetlerde onlara öyle der: ‘Allah
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kendisinden sizi sakndrr

.

>m
Yani bu hususta fikri kullanmayn! Hz.

Peygamber ise öyle buyurur: ‘Allah’n zat hakknda düünmeyin.’

Böyle yapmakla onlar, Allah ehli olmakla birlikte, takdir edilmi bir

günah nedeniyle -ki bu günahn hükmünün onlara ilemesi kaçnl-

mazdr- Allah’a ve peygamberine kar gelmilerdir. Allah bizi güçleri-

ni kendisinde kullanmann uygun olmad yerlerde kullanmaktan ko-

ruduklarndan etsin! Allah Teala cömert bir veli, nimet ve ihsan sahi-

bidir.

Allah Teala bu tlsmn hükmünü ortadan kaldrp tlsmn perde-

ledii eyi gösterdiinde, kendisinin kaim olduunu göstermekle senin

kaimliini ortadan kaldrma imkân baheder. Seni fakirlikte kullanr

ki, bu da senin asln müahede etmen demektir. Fikrini ise ihsanla var

olduunu, Allah’m sana yönelik lütfundan meydana geldiini ören-

men için kullandrr. Duyulur ve manevi tavrlarnda halden hale gir-

men, müslüman olman ve mümin olman Allah’m ihsanndandr. En

nihayet Allah Teala seni kendi ehlinden yapm ve kendisine seçmi,

bakalarn perdelemitir. Seni kendisine seçmesi, kendisine delil ol di-

ye deildir. Bu durum, sana dair ezeli inayeti ve O’nun tahsisinden

kaynaklanr.

Böyle bir bak sana nasip ettiinde, Allah’n ihsanyla bu güçleri

nerede ve nasl kullanacan açklanr, sen de Hakkn belirledii yerleri

amaz, O’nun belirledii snrlarda durur, kendi kadrini olduu gibi

O’nun kadrini de örenirsin. Tasarrufta bulunduu hususlardaki tüm

iini Hakkn ihsanndan kaynaklanan ilahi bir ba sayar, iman nuruy-

la O’na bakarsn. Bu nuru sana Allah ihsan etmitir. Böylelikle ilerin

kendiliklerinde bulunduklar hali göstermi, hakikati açklam, hakika-

te uymakla rzklandrm, batl göstermi, ondan saknmakla seni

nimedendirm itir.

Bu keifte aklc-fikir ehli bir grup gördüm. Fikir güçleri onlara

hakikati batü eklinde göstermiti. Onu iyice incelemi, hakikatten

uzaklap batla uymulard. Bu konuda bilgileri yoktu, çünkü batl

herkesin ftraten uzaklaaca bir eydir. Onlar bu halde görseydin,

acr ve belki onlar hakikate davet ederdin. Onlar ‘Uzak bir yerden gayb

hakknda atp tutuyorlardi.’
287

Sen onlar hakikate çarsan, onlar kendi-

lerini çardn hakikate kar seni cahil ilan ederlerdi. Nitekim Hz.
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Peygamber mürikleri tevhide davet ederken onlar da kendi inançlarna

davet etmekteydi. Hz. Peygamber bunun üzerine öyle derdi:
‘Ben sizi

kurtulua çaryorum, si? beni atee çarmaktasnz

.

Siz Allah’ inkâr

edeyim, O’na irk koaym ve hakknda bilgim olmayan bir eyi söyleyeyim

istiyorsunuz. Ben ise sizi Aziz ve Gaffar Allah’a davet etmekteyim.'
238

Dostum! Bana cevaben onlarn da peygambere, peygamberin

kendilerine söylediini deme! Gerçek böyle deil! Çünkü onlar mü-
rik! Onlar mürik olmalar itibaryla peygamberin davet ettii Hakk
var kabul etmilerdir. Baka bir ifadeyle irk komak peinen Hakk var

saymak demektir. Onlar öyle demilerdir: Biz putlara dua ederiz ‘ki

bizi Allah’a daha çok yaklatrsnlar .’
289

Mürikler Allah’n tazim edilmesi gerektiini ve irk kotuklar

eylerin sahip olmad yüksek mertebenin sahibi olduklarn kabul

etmilerdir. Bu nedenle cevaplarnda peygamberin kendilerine söyledi-

i eyi söylemeleri mümkün deildi. Peygamber onlara ‘bu konuda bir

bilgim yoktur’ demiti. Hâlbuki onlar peygamberin çard Allah

hakknda bilgi sahibiydi. Hz. Peygamber onlar davet ettiinde, onlar

peygamberin davet ettii Hakk kabul ederek, dilleri ve halleriyle pey-

gamberi davet etmi, fakat peygamberin davet ettii Hakka Hz. Mu-

hammed’in hakknda bir bilgisinin bulunmad ‘orta’ da eklemiler-

di. Keif sahibi fikir sahibine böyle bir ey söyleyince, fikir sahibinin

verecei cevap, Allah’tan uzak olmada Hz..Peygamber karsnda mü-
riklerin verdii cevaptan daha keskin olacaktr. Mürikler böyle bir fi-

kir sahibinden daha mutludur. Çünkii onlar, her halükarda, Hz. Pey-

gamber’in davet ettii Haklan yüce mertebe sahibi olduunu kabul-

lenmilerdi. Aklc (deistler) ise ‘Allah bulunduumuz hali bilmez’ de-

mektedirler, çünkü onlar, ‘Allah tikelleri bilmeyecek kadar yücedir’

derler. Onlara göre Allah’n eya hakkndaki bilgisi tümel bir bilgidir.

Bunun anlam, Allah’n âlemde hareket eden ve duran kimselerin bu-

lunduunu bilmesidir; yoksa Allah günein zeval vaktinde Amr olu

Zeyd’in hareket ettiini bilmez! Fikirlerinin onlara verdii bilgi ve hü-

küm bu! Buradan ise Allah’a ortak koann deisderden daha mutlu ol-

duu anlalr.
,

Bunun yan sra teorik akllar onlara âleme yaylan bu ilahi kanun-

larn ulvi ruhlarn erdemli ve kabiliyetli ruhlara dünyada insanlarn ya-



Yirmi Üçüncü Sifir 199

rarlarm temin üzere ulatrdklar yardmlardan meydana geldii bilgi-

sini verir. Söz konusu yasalar, (Fikir sahiplerine göre), belli bir grubun

dillerinde dile gelmi ruhani yasalardr. Onlar nefislerini arzularn bo-

yunduruundan ve doann esaretinden kurtarm, kalp aynalarm saf-

latrm insanlardr. Ardndan ulvi ruhlar kendilerine yönelmi, fikir

güçleriyle Mcle-i a’la ile oturmu, onlar da âlemde yerletirdikleri iyilik

sebepleri vastasyla kendilerine imdat etmilerdir. Bu insanlar, nebiler,

hakimler, resuller diye isimlendirilmilerdir ki, bundan baka bir ey de

yoktur! Onlar, ‘ahiret hayat’ denilen gayb âlemindeki vaat ve tehdidi

bir siyaset arac olarak kabul edip onlarn vastasyla yaratl gayelerin-

den uzaklaanlar doru yola yönlendirmek isterler, baka bir nedenleri

yoktur. Böyle bir düünceden ve böyle bir bilgiden Allah’a snrz.
Yerli yerinin dnda kullanldnda, fikir gücünün insana verecei bil-

gi ve hüküm budur! Onlar fikri kullanlaca yerin dnda kullanm,

gitmemeleri gereken bir yere varmlardr. ‘Allah dilediklerini doru yola

ulatrr. .. .

kinci tlsm ise hayaldir. Hayal anlamlar bedenlendirir, onlar

duyusal suretlerin kalbna sokar. Hayal de maddelerden soyut anlam-

lar hakknda bilgisi olmayan eksik anlayllara göre bir tlsmdr. Do-

laysyla bu anlamlar görülmez ve bunlar sadece bedenî suretler görür-

ler. Hayal tlsmnn hakim olduu insan, herhangi bir tahayyül olmak-

szn, ilen bulunduu hal üzere idrakten mahrumdur. Bu insanlar, an-

lamlardan herhangi bir eyi kabul etmedikleri gibi bildikleri eyin sa-

dece bedenî sureder olduunu da bilirler. O kadar ki, anlamlar hayal-

lerinde bedenlenmi, bir yere yerlemi, birbirinden aynm bir halde

tasavvur ederek iki zdd bir araya getirirler. Hâlbuki siz, anlamlarn

suret olmadklarn biliyorsunuzdur. Onlar ise anlamlar sureder olarak

kabul edebilirler. Bu tlsmn hükmünü ortadan kaldrmak isteyen,

(bilmelidir ki) bu tlsm hiçbir zaman beeri yaratltan kalkmayacak-

tr. Çünkü o Hak tarafndan (bu âleme) konulmutur.

Dier ilahi tlsmlar da böyledir ve varlklar ortadan kalkmayaca

gibi Haldun hükmünü belirledii yer söz konusu olduunda hükümle-

ri de kalkmayacaktr. Fakat baz insanlar onlar yollarndan çkartrlar.

Bu çkmann yol açt hüküm, kalkacak olan hükümdür, baka bir ey
söz konusu deildir. Bunu bilmelisin!
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Bu tlsmn hükmü, sahibi fikrin hayal hâzinesine girip oradan ay-

rldm gördüünde kalkar. Fikir akla varana kadar hayal kendisine e-

lik eder. Burada insan kendiliklerinde olduklar hal üzere anlamlar so-

yut bir halde müahede eder. Görecei ilk ey, akla kadar kendisine e-

lik eden fikrin hakikatidir. Onu hayalin verisi olan maddelerden soyut

bir halde görür ve Allah’a ükrederek öyle der:
fBcn de kendisini

görmezden önce onu böyle biliyordum. 5 Buradaki yegâne amaç, mü-

ahedenin bilgiye uygunluudur. Akla yükseldiinde fikri maddelerden

soyut bir halde müahede ederek maddelerden soyut anlamlar âlemiyle

ünsiyet elde eder. Bu müahedeye ulatnda ise anlamlardan soyut-

lanmada kendisine tesir eden Hakk müahedeye geçer. Çünkü hadis

anlamlar soyudanm olsa bile, hâdislik ve mümkünlüklerinden soyut-

lanm deillerdir. Bu makam sahibi onlarda asli yokluklarn müahe-

de ettii gibi hâdisliklerini ve mümkünlüklerini de müahede eder. Bü-

tün bunlar maddi bir suret olmadan müahede eder. Hakka yükseldi-

inde O’ndan ilk müahede edecei ey, mümkünlüiidür. Bu esnada

bir hayrete düer. Çünkü O’nu mümkün olmayan bir ey olarak bili-

yordu. Hak ise gördüü eyin balangçta müahede sahibine dönen

‘imkân’n kendisi olduunu bildirmekle elinden tutar. Söz konusu im-

kân, kulun ‘Hakkn bana kendini göstermesi mümkündür veya deil-

dir’ eklinde dile getirdii imkân ve ihtimaldir. Bu imkân, ilk müahe-

desinde Haktan onun adna ortaya çkan eydir. Çünkü müahede sa-

yesinde imkânn iki yönünden birisi tercih edilmitir. Bu esnada sakin-

leerek hayreti gider. Sonra Hak -maddede olmakszn- kendisine tecel-

li eder, çünkü o, bu esnada maddelerin ilminde deildir.

Böylelikle Allah’tan o tecelli ölçüünce bilgi alr. Hakkn madde-

lerde olmakszn kendisine tecelli ettiim bilmenin dnda, hiç kimse

Haktan o kiiye olan tecellisini tam olarak belirleme gücüne sahip de-

ildir. Bunun sebebi udur: Allah bir kula kulun içinde bulunduu bir

hakikatte tecelli ettiinde, söz konusu hakikat baka bir kula tecelli

ederken o ahsn içinde bulunduu durumun ayn olmad gibi daha

önce gerçekleen tecellide içinde bulunduu hakikatin ayn da deildir.

Bu nedenle Hakkn tecellisi tam olarak belirlenemez veya dile getirile-

mez. Kul bu makamdan nefsinin âlemine, yani maddeler âlemine inti-

kal ettiinde. Hakkn tecellisi kendisine elik eder. Öyleyse kulun girip

de hükmünün bulunduunu gördüü her mertebede Hak, o merte-
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benin hükmüyle halden hale girer. Kul önce o tecelliden idrak edebil-

diini idrak eder. Sonra Hakkn baka bir duruma girdiini anlar.

Bundan sonra bir daha O’nu bilmezlik yapmak veya O’ndan perde-

lenmez. Çünkü Allah bir kuluna tecelli edip sonra perdelenmez, böyle

bir ey mümkün deildir.

Kul hayal âlemine indiinde, hiç kukusuz, ileri bulunduu hal

üzere müahede ederek örenir. Bundan önce de onlar bilgisiyle ve

imanla örenmiti. Hayal mertebesinde Hakk cesedi bir surette gör-

mü, O’nu inkâr etmemiti. O’nu yabanclar ve tabirci inkâr eder. Son-

ra hayal âleminden duyu ve duyulurlar âlemine geçer. Burada Hak, ku-

lun inmesi nedeniyle, onunla birlikte tenezzül eder. Çünkü Hak onu

brakmaz. Böylece âlemde gördüü her surette Hakk görür. Cisim ve-

ya arazlarn suretlerinden özel bir cisim veya araz Hakka özgü deildir.

Hakk kendisinin ayn olarak görürken, ayn zamanda kendisinin veya

âlemin ayn olmadn görür. Hakka layk makamdan -ki onun ardn-

da baka bir makam yoktur- nüzul ederek, Hak kendisine elik ettii

için, kein bilgiye ulam olarak hayrete dümez. Hak her mertebede

o mertebenin hükmüne göre halden hale girer.

Bu, nadir bulunan bir müahededir. Cisimler ve bedenler âleminin

dmda, müahede olmakszn bu makam dile getireni görmedim. Bu-

nun nedeni, hak ettii makamdan inerken Hakka elik etmemektir. Ci-

simler ve bedenler âleminde onu dile getirenler taklitçilerdir. Bunu ise

bu hal kendilerine elik etmedii halde bilirler ve sürekli gaflet halinde

bulunurlar. Kendileriyle kaldklarnda ise onu dile getirirler. Zevk sa-

hibi hiçbir zaman bu konuda gaflete dümez, çünkü onun nezdinde

malumdur. Gaflet -genelletirmeden- belli bir eyden olabilir. lerden

kalan her ey, gaflet sahibine görülmez. Çünkü zevk sahibi Hakk onda

görür ve onun adna gafleti halinde görülecek bir ey kalmaz. Zevk yo-

luyla bu makama sahip olmayan, eya nedeniyle Haktan gafildir. Öyle

ki sadece belli vakitlerde Hakkn karsnda hazrdr. Zevk sahipleri ile

dierleri arasndaki fark budur. Öyleyse kendini yanltma.

Bu makam zevk yoluyla elde eden tek kii bile görmemitim.

Sonra eim Meryem b. Muhammed b. Abdûn bir kiiyi gördüünü

bana bildirdi. Adamn halini bana nitelediinde, onun bu hal sahiple-

rinden olduunu anladm. Fakat bu hale tam olarak ulam olsa bile.
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makamda güçlü olmadn gösteren baz haller anlatmt. ‘Allah hakk

söyler ve doru yola ulalinr .'
291 '

Üçüncü tlsm natk nefisler üzerinde hakim olan adeder tlsmdr.

Bunun nedeni söz konusu nefislerin adederle ülfeti ve menfaat ve ya-

rarlarn ortadan kalkmayacak ekilde onlara bal olmasdr. Bu tls-

mn hükmünden kurtulmak isteyen insan, tlsmn kalkmayacan ö-
renir, çünkü ülfet edilen sebepler, Allah tarafndan konulmutur ve

bunlarn ortadan kaldrlmas veya uzaklatrlmalar mümkün deildir.

Bunu örenen, hu kez sebebin etkisinin bulunmad kendisine özgü

‘özel yönü5 aratrmaya koyulur. Özel yön son derece gizlidir ve kii

onun kapsna yönelerek kapy açar, uzun uzadya orada bekler Se-

beplerin kendisini çekerek, kendilerinde bulunan emanetleri almasn

istediklerini görür. O ise bunu yapmaz ve sebeplerin ona getirdii ey-

leri kabul etmez. Aklna öyle bir düünce gelir: ‘Bu davran Allah

karsnda bir saygszlktr ve sana verileni al, ükredenlerden ol. Se-

beplerin kaldrlmas mümkün deildir. Allah’n senin hakkndaki hik-

metini batl hale getirme, yoksa cahillerden olursun.’ Bu azarlamaya ve

bilgiye kulak vermemek gerekir. Çünkü böyle bir hatra ve düünce

nefs kaynakldr, ilahi bir hatra ve düünce deildir. Bunun yerine kul,

özel yönünde beklemeyi sürdürerek o öreticiye öyle demelidir: ‘Al-

lah evlere arkalarndan girmeyi yasaklad. Sen Allah’tan gelmi olsay-

dn, evlere kaplarndan girerdin. Ben bir evim.’.Baka bir söz de söy-

lemcmelidir. Hak onun bu makama girmesini irade etmise, bu sebep

sahip olduu emanetle birlikte özel yönün kapsndan yanna girer.

Kul o kapnn önündedir ve orada beklemeye çekilmitir. te bu onun

evinin kapsdr. Sebep kendisine verecei eyi verdiinde, onu kabul

eder. Çünkü sebep ona emri talep ettii yönden ve onun kapsndan

gelmitir. te bu adetlere uyarken harikulade diye isimlendirilen ey-

dir. Çünkü âlem bu makam sahibini sebeplerden bilgi alrken görür.

Dolaysyla onlar, kendileriyle onu ayrt etmezler. Sadece o kii (bilgi-

yi) nasl elde ettiini bilir.

Bu makam Melamilere aittir. Onlar, gruplarn en üstünüdür, çün-

kü onlar, ader içinde âdeti aanlardr. Bu makamda onlarn arasndaki

fark, perdeli ile müahede sahibi arasndaki fark gibidir. Fakat bunun

farknda deillerdir. Görünür ekilde adederi aanlar bu makama sahip
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olmadklar gibi onun kokusunu da duymazlar. Onlar sebeplerden bil-

gi alanlardr, çünkü sebepler, onlardan kalkmad gibi kalmayacaktr

da; fakat gizlenirler. Çünkü görünürde adetleri aan insanlarn duyusal

bir hareketinin olmas gerekir. Bu hareket, talep edilen eyin elde

edilmesinin sebebidir. Bunun için kii elini -söz gelimi- havada kapatr,

açtnda onda altn ve gümü bulunur. Bu durum onun elini açmas

ve kapamas gibi bir sebepten meydana gelmitir. Öyleyse bu kii se-

bebin dna çkmamtr, fakat genel olarak allagelmi bir ey deil-

dir. Fakat eli kapamak ve din hareketi, allagelmi bir itir, bu kiinin

elde ettiini baka bir yoldan elde etmek allagelmi bir itir. Fakat

bu tarzda onun elde edilmesi allagelmi bir i deildir. Bu nedenle

onun hakknda ‘âdeti amtr’ denilir. Bunu bilmelisin!

Adetler tlsmnn hükmünün dna çkmak isteyen, zikrettiimiz

konuda kendisini çaltrmaldr. Böyle yaparsa, adetler onun üzerinde

hüküm vermez. O kii adetler içerisindeyken bile sradan insanlar ve

seçkinler nezdinde tannmaz.

Bu menzilin ilimlerinden birisi, iaret ve hitap ilmidir. Delil sahip-

lerine gelen kukular, bu menzilden örenilir. Yaratma ve takdir etmek

üzere yaratmaya yönelen isim, bu menzilden örenilir. Var etmeyle

takdir etmek arasndaki müddet, bu menzilden örenilir. Zamann

geçmesiyle birlikte, var olanlarn yaratltaki dizilileri bu menzilden

örenilir. Zaman kimin üzerinden geçmitir? Bir varln m, yoksa

varlklarn m? Onunla snrlanann kim olduu bu menzilden öreni-

lir. Acaba onlar zamanla snrlamak bir tercih midir yoksa zorunlu

mudur? Hak bir eyi var etmeye yöneldiinde, baka bir eyden yüz

çevirmesi söz konusu mudur, deil midir? Fikir gücü hüküm verirken

neye dayanr, bu menzilden örenilir. Kendisini destekleyen ilahi bir

kayna var mdr ki, fikir sahipleri farknda olmasalar bile ona dayanr-

lar? Böyle bir kaynak yok mudur? Belki de gerçekte böyle bir kaynan

varl doru olsa bile, fikir sahipleri kendi aralarnda onu imkânszm
sayarlar? lahi emrin inii ve indii eye göre dönmesi, bu menzilden

örenilir. Bunun müddeti ne kadardr?

Sebebin sebepliyle irtibat bu menzilden örenilir. Allah sebep va-

stasyla yapt bir ii o belirli sebep olmadan yapar m? Veya herhan-

gi bir sebep olmadan yapar m, yapmaz m? Bilgi; rahmet ve izzetin ir-
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tibat bu menzilden örenilir. Bununla birlikte rahmet ile izzet arasn-

da bir çelime ve birbirini itme vardr. ndirmede daha üstteki bu

menzilden örenilir. Aadakinin üsttekinde bilgisi yoktur. Emir ve

yaratma âleminde en güzel olan ey, bu menzilden örenilir. Neye gö-

re en güzeldir? Çirkin yoktur ve güzellikte bir karlatrma yaplamaz.

Bu insan yaratlnn dier yaratllardan üstünlüü ve kendisine gös-

terilen inayet bu menzilden örenilir. Bununla birlikte bedbahtlk ve

muduluk için yaratlmtr. Emir ise kendisine dönük inayetin ortaya

çkmas nedeniyle bedbahtln olmamasn gerektirir. Bu insandan

âlemde meydana gelen durumlar bu menzilden örenilir. Meskenler bu

menzilden örenilir. Bunlardan önce olanlar, sonra gelenler, deienler

ve deimeyenler, bakalaânlar ve bakalanayanlar bu menzilden ö-
renilir. Zahiri sureti bakmndan iki diyarda insann yaratlnda mey-

dana gelen deimeler, bu menzilden örenilir. Ruhani sureti bak-

mndan yaratlnda bakalamann olmad yönler bu menzilden ö-
renilir. Ya da bu dier suretin baka bir ruhu vardr ve Allah Teala o

ruhu istidadna göre yaratr. Gerçekte durum nasldr? Çünkü yeniden

yaratma naslarda zikredilmitir ve onun hakikati nedir, neyde gerçekle-

ecektir? Bu garip bir bilgidir. Hakka kulun ancak ölüm vastasyla ka-

vuabilmesi bu menzilden örenilir. Bu özel bir kavuma mdr? Yoksa

ölümden baka bir kavuma yok mudur? Ölüm ve onun kimin elinde
A

olduu bu menzilden örenilir. Alemdeki deimenin suretlerinde ve

tahayyülünde neye döndüü bu menzilden örenilir. Ahiretteki ilahi

snrlama bu menzilden örenilir. Bununla birlikte ahiret insanlar ara-

snda halcikaderin ortaya çkartlaca bir yerdir. Ahiretin hükmü baz

durumlarda dünyann hükmü gibidir.

Seni hakikatini müahede etmeye sevk eden ey ve mutluluunun

bunda olduu bu menzilden örenilir. nsann kaim olmay doas ge-

rei sevmesi bu menzilden örenilir. Bununla birlikte insan zelil ve

muhtaçtr. nsan buna çaran nedir? Kaim olmada insanlarn farkl-

lklar bu menzilden örenilir. Bir ksm kul olarak, bir ksm efendi

olarak kaimdir. Efendi olarak kaim olanlarn bir ksm perdeliyken

efendi olur. Bir ksm sahili keif sahibi olarak efendidir. Sadece bu

menzilde bilinecek konular, bu menzilden örenilir. Aann en aa-
s bu menzilden örenilir. Aann en aas nc demektir? Hak eden-

lerin isimlerinin deimesi bu menzilden örenilir. Bununla birlikte
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hak edi varlm sürdürür. Öncelik bu menzilden örenilir. Kyamette

ilahi hüküm bu menzilden örenilir. Acaba neye göre hüküm verilecek

ve ayrma olacaktr? Basiret bu menzilden örenilir. Hitaptan faydal

olan ksm, bu menzilden örenilir. lahi fetih bu menzilden örenilir.

‘Allah Tcaia hakk söyler ve doru yola ulatrr.’

Yirmi üçüncü sifir sona erdi.
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Rahman ve Rahim Allah’n Adyla

ÜÇ YÜZ EL ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Üç Tlsml-Hikmetli Srrn Menzilinin Muhammedi
Mertebeden Bilinmesi. Bu Srlar Sebep Menzili ve

Onun Hakkn Yerine Getirmenin Bilgisine aret Eder

De ki imam babama: Benimle tan olmak istersen

Ben Rabbimle ünsiyet ederim, hemcinsimle deil

Rabbimle ünsiyet ederim, anne babayla veya aileyle deil
;

i

Mislin varl benim benzerlerim

Benden kaçtn, yarathm ürktü benden

Nasl geçmi veya imdiki zamanla ünsiyet edebilirim?

Bana uygun olmayan benimle nasl ünsiyet eder ki?

Hallerimden hiç biri ona uymaz

Benzer zttr, nasl ünsiyet olabilir ey sakinim!

Akl imkânsz sayar, hal o hal

Kimsenin benzemedii varl bilmeyince

Benden bakas, O’ru bilmeden aklma getiririm

Ne diye derim ki, Hak beni talep eder?

Bilmiyorum ki, Onunla ne iim olur?

Ünsiyet bizi arar, bulunmak üzere bizde

Aann aas üsttekiyle ünsiyet edemez ki!

Hayrete dütüm, bir de vahet hali ayrlmaz özelliim

Onu emellerimle kovabilirim
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Herhangi bir hakim ünsiyeti tatmad

Bilgilerden \eya amellerimden

Allah sana kendinden bir ruh ile yardm etsin, bilmelisin ki, Allah

insan denilen bu bedeni yöneten nefs-i natkay yarattnda, bu özel-

dünyevi yaratla özgü mizacnda üç eyi ona musallat etmi, yapsnn

ayrlmaz özelii yapmtr; nebati nefs, gazabi nefs (öfke gücü) ve eh-

.

vani nefs (arzu gücü) ! Nebati ve gazabi nefs cennette mutlularn yara-

tlnda kaybolurken orada ehvani nefs kalr. ehvani nefs, her iki ya-

ratln ayrlmaz özeliidir ve nimet sahipleri onunla haz alr. Nebati

nefs ise eksilen telafi etmek üzere beslenmeyi talep eden nefstir ve bu

sayede cisim büyür. Dolaysyla nefs sürekli beslenir. Beslenme ya ken-

disine çekmek tarznda dardandr ki, bu ‘yemek’ denilen eydir; ya

da bir belirleme, olmakszn Allah’n diledii ekilde gerçekleir. Bu

nefsin dört datc (gücü) vardr: Çekme gücü, tutma gücü, hazmet-

me ve itme güçleri. Çekme gücünün özellii besini bir yerden dier bir

mekâna tamaktr. Baka bir ifadeyle azdan mideye, mideden ciere,

cierden kalbe, damarlara ve bedenin parçalarna ulatrr. Çünkü bu

datc güç, bedenin parçalarna onlarn muhtaç olduklar ve varlkla-

rnn bal olduu besini bölütürür. Bu görevinde itme gücü de ken-

disine yardm eder. tme gücü bir yerde görevini yerine getirdiini

gördüü besini oradan uzaklatrr. Artk besinin o yer ve organda bir

ii kalmamtr ve itme gücü onu bakasna sknt vermesin diye uzak-

latrr. Böylece itme gücü çekme gücüne yardmcdr. Tutma gücü, ise

her organda besini tutan güçtür ve bu sayede yönetme (besinden)

hakkn alr. Bu gücün hakkn aldn görünce elini ondan çeker ve

bu kez itme ve çekme gücü onu devralr. Hazmetme gücü ise besinin

suretini bakalatrarak daha öncekinden baka bir suret giydirir. Çün-

kü besin daha önce güzel bir suretteydi ve ho kokuluydu. Böyle bir

besin hazmetme gücünün elinde olunca, bu güç onun suretini baka-

latrr, ona kokusu bakalam ve nizam bozulmu bir suret giydirir.

Bu nedenle bu güç ‘hazmetme gücü’ (ihtidam) diye isimlendirildi. Fa-

kat hikmet hazmetmededir, çünkü hazmetme olmasayd, besinle ula-

lmak istenilen gaye gerçeklemezdi. Öyleyse iin zahiri bozulma ve

fesat iken bâtn ve iç yüzü salah ve iyiliktir.
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Hazmetme gücü besini bir suretten öteki surete tarken (bakala-

trma) tutma gücü onun bekasm salar. Bu sayede bilgisinin verisine

ve yükümlülüüne göre besinin tedbirini gerçekletirir. O yerin duru-

muna göre ilerini tamamlaynca, bu iki güç kendisini brakarak çekme

ve itme gücü devralr. Bu iki güç besini yerine yerletirip baka bir

mekâna (organa) tadklarnda, tutma gücü ve hazmetme gücüne

gönderirler. Bu iki güç de daha önceki yerde yaptklarnn aynsn ya-

parak besinde farkl suretler olutururlar. Bunun ardndan çekme ve

itme güçleri besini alarak belirli yöntemlerle ilerini tamamlarlar. On-

lar, Allah bu doal yapnn bekasn diledii sürece, bu görevlerini a-

mazlar. Bu datc güçler olmasayd, nebati nefs maksadn yerine ge-

tiremezdi. Allah Teala bu doann yaratln yok etmek isteyince, ne-

bati nefs ehvetini elde etmek ister ki yönetici nefs nebati nefsin dilei-

ni yerine getirmek üzere harekete geçsin. Yönetici nefs ise bu talebi ye-

rine getirmez. Bu kez Allah scaklk sultann kendisine hakim klmakla

nebati nefsi zayflatr. Nebati nefs, güne karsnda kandil

zayflayp etkisizletii gibi, zayflar. Ardndan kendi hakikatiyle ba
baa kalarak, datc güçlerine öyle der: ‘Bir eyle beslenmem lazm.’

Bedenin karmlaryla ve besin kalntlaryla beslenmeye çalr. Da-
tc güçleri de kendisi gibi zayflamtr. nsann yaps gittikçe artan

bir derecede zayflamaya yüz tutarken buna mukabil itme gücü güçle-

nir, çekme gücü zayflar ve tutma gücü de zayflar. En sonunda insan

ölür. Bu araçlarla bedenin yönetimi gerçcklemcseydi, kulak duyamaz,

göz görmez veya bu duyu al-manevi güçlerden herhangi birinin bir et-

kisi olmazd.

ehevi nefse gelirsek, onun bedendeki otoritesi, kendisine göre gü-

zel olan eyi taleptir; bu ey ona zarar m fayda verir, bilmez. Bu güç

insan yapsndadr. Dier hayvanlara gelirsek, onlar besini ehvetle de-

il, iradeyle alr ve bu sayede ihtiyacm karlar ve açlk acsn kendin-

den uzaklatrr. Dolaysyla hayvan, yararnn bulunduu besine yöne-

lir. ehvetin ondaki etkisi ise besini çoaltmak üzere kalr. Bunun neti-

cesinde besinin fazlalndan bir takm skntlar kendisine gelir ve za-

rarlar ular. Ayn ekilde besin fazlasndan insana da bir takm zararlar

ular ki, bu fazla besinden elde ettii yarar azdr. Böylece ehevi (arzu)

gücün arzulad fakat insana fayda vermeyen fazla besinden mizaç za-
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rar görür. Besini almada hayvan ile insan arasndaki fark budur. Öyley-

se ehvani nefs, bir beyitte söylendii gibi, nebati nefse aittir:

Dünya snarsa anlar akll

Dost kisvesindeki düman

ehevi nefs nebati nefs ile arkadatr, çünkü beslenme ve onu kul-

lanmaya kar kendine yardm eder. Bunun yannda, zararl ve faydasz

besinleri almasna yol açt için de dümandr. Öyleyse ehevi gücün

nebati nefse yardm etmesi, özü gerei deil, dolayl bir yardmdr.

Baka bir ifadeyle ehevi nefs, ayrinamayan ve errinden emin oluna-

mayan zorunlu dümandr.

Gazabi nefse (öfke gücü) gelirsek, bu nefs yrtcdr ve kendisine

verilen güçlerle ve tasarruf imkânyla canlnn dier ksmlarndan üs-

tünlüünü görünce, hakim olmak ister. O tüm âlemin kendi yönetici-

sine amade olduunu zanneder. Tesadüfen veya nedensellik yoluyla

gayesine ulamaktan kendisini engelleyen durumlarn ortaya çktn
görünce, maksad gerçeklemedii için öfkelenir. Etkin himmetten ve-

ya öfkelendiine gazabn tatbik edecei emredici bir güçten yardm

alan bir otoriteye sahipse, o engeli yok eder ve intikam alr. ntikamn
alrken ve zorbalk yaparken adalet ve zulüm terazisini de tanmaz,

çünkü terazi ona ait deil, vaktin kanununa ve alda aittir. Bu nedenle

öyle diyen air yanlr:

Zulüm nefsin iar, yok ise bir neden

ffetliyi bulursa, bir nedenle yapmaz

air zulüm yerine ‘kahr’ deseydi doru söylemi olurdu. Zulüm

dince belirlenir ve ondan tannr. Nefs ise bir cahiliye hamiyeti olarak

kahr ve zorbalk özeliine sahiptir. Bu güç hakikate tesadüf ederse,

dini hamiyet olur. Bu nedenle Allah için ve Allah uruna öfkelenmek

övülmü, Allah’tan bakas adna ve bakas uruna öfkelenmek yeril-

mitir. Bu, ilerin mertebelerini düzenleyip derin akl sahiplerine oldu-

u kadar âlemde dier ayederin ehline de kendinden delil olsun diye

her eye yaratln veren hakim Hakkn tedbiridir. Çünkü onlar farkl

kaynaklardan delil edinirler. Allah onlar,
‘

Batln önünden veya ardndan
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giremeyecei, hikmet sahibi ve çok övülenden indirilmi olan’
292

kitabnda

saymtr. Bütün bu ayetler, beyan ve rahmetten baka bir ey bulun-

mayan varlk kitabna sdrlmtr. Binaenaleyh âlemde Hak yönün-

den veya âlemdeki varlklarn birbirine davranlar bakmndan rah-

metle çelien fiillerin ortaya çkmas arzidir ve bu durum Kitapta açk-

lanmtr. Baka bir ifadeyle bu durumun Kitabn kendisinde bulun-

mayp arzi bir mesele olduu açklanmtr. O halde kitap, zan ve bir

açklama olmas yönüyle bütünüyle rahmettir. Allah onu azap yapma-

mtr. Allah, yaratklarna kendisinin açklayp Kitabn beyan ettii

belli bir sürede bitmeyecek ekilde azap etmeyecek kadar kerimdir. Bu
sürenin ardndan i ve hüküm rahmete varr. Böyle olmas zorunludur.

‘Allah Gafur ve Rahim’dir.’
293

Bilmelisin ki, Allah insan âlemiyle ilgili garip bir hükmü öretti.

Bu hükmün insann dndaki âlemle ilgili olup olmadm bilmiyorum

ve bu konuda bana bilgi vermedi. Allah’m bana öretmedii bir eyi

O’ndan aktarmam yakk almaz. O bizi ve sizi böyle bir davrantan

korusun! Bu hüküm, dünya senelerinden her üç binin tamamlanmasy-

la ortaya çkar ki, Allah nezdinde o gün tek bir gündür. O günün han-

gi ilahi isme dayandn bilmiyorum, çünkü o da bana büdirilmedi.

Fakat Allah Teala onu benim için üç tane üçte bir yapt. Bin, Rabbin

günlerinden bir gündür. Rabbimin bana bildirdii budur. Bu sürenin

insandaki hükmü balangç, dönü, hayat ve ölümün hükmüdür. Allah

ne kadar ve nerede dilerse, o gerçekleir. Allah benim için bu derecele-

rimde bir takm kelimeler belirledi, ben de müahede yoluyla onlar

örendim. Bir kelimeyi gümü bir kelimeyi ayn tarzda altn yapm ve

onu yazmtr. Böylece onlarn hal ve hükümler olduunu ve cennette

belli sürenin geçmesiyle ortaya çkacaklarm anladm. Allah’a yemin ol-

sun ki, bana gelen hiçbir ilahi haber beni bunun kadar korkutmam ve

bana etki etmemiti. Ruhum kelimelerin alandan ve gümüten olma-

syla dinginleebildi. Gümü kelime altn kelimenin yanndayd. Bu

ilahi bildirim ve rabbani tarif sona erip tecellinin bu surette hissettiim

acs dindiinde, ilham yoluyla -airlik gücüyle deil- u dizeleri yaz-

dm:

Bizim nezih bir sevgilimiz var, söylemem adm

Yaratklar hayrete düüren bir sevgili
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Bunu bile desem, snrlar onu tarif

Desem ki ‘O’, bilmediimi söylerim

Gaybe nasl yol olabilir ki?

Gözlerimiz her an tecellisini görür

Veya dedim ki ‘inde’ bir zarf onu talep eden

Zarfgerçek, fakat içermez onu

Bilmediim bir varl görmedim

Ki manalarndan olmayaym

Ben onda hayrete dütüm, varlk ise bende hayrette

Kulaklarm daha ne kadar hakkindahi sözü duyacak

?

Hakkn celaline yemin: Bu onu hasta etti

Onun kendinden bir bedeli var m ki, ifa verse ona

O hem ifa ve hem ilaç! Ben ne.rdeyim

Hakikat tek, hepimiz ondayz

‘Ou hasta etti* ifadesindeki zamir âleme döner.

Bilmelisin ki, Allah’tan bize gelen ey, vahiy deil, ilhamdr. Vahiy

yolu Hz. Peygamberin ölümüyle kesilmitir. Vahiy peygamberden ön-

ce vard. Fakat ilahi haberin ondan sonra vahiy olabilecei hakknda

ilahi bir haber yoktur. Allahlarla ve senden öncekilere vahyetti'
29i

de-

mi, fakat sonras adna vahiy zikredilmemitir. Gerçi onu söylemeye

gerek de yoktur. Hz. Peygamber’den önce kendisine vahiy gelmi olan

Hz. Isa hakkndaki sahih bir hadiste, onun bizim sünnetimize uyarak

bize imamlk yapaca belirtilmitir. Dolaysyla o da tpk bu ümmet

gibi keifve ilham sahibidir.

Zannetme ki ilham ilahi haber deildir. Böyle bir zan yanltr. l-

ham ilahi haberdir ve Allah’n kiinin görmedii melein vastasyla

kuluna bildirimidir. Bazen özel yönden Allah kuluna ilham verir. Nebi

ve peygambere gördükleri -vahiy esnasnda ba gözüyle on görebilir-

ler- melek vahyederken peygamber olmayan etidsini hissetse bile mele-

i ba gözüyle görmez. Böylece Allah melein vastasyla ilham edece-

ini ilhan eder. Veya vastalarn ortadan kalkmasyla özel yönden kula
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ilham verir. Bu tarz, ilham tarznn en yücesi ve deerlisi olduu gibi

peygamber ve velinin ortak olduu yöndür. Rahman’n parmaklar

özel yöne aitken melein ilham ortak yönden gerçekleir. lahi ilha-

mn büyük ksmnda vasta yoktur; onu bilen kimse kendisini nasl ala-

can da bilir, ilhamn verildii yer nefistir. Allah Teala ‘Ona ilham et-

ti’
295

buyurur. Burada fail hüviyetidir. O halde ilham eden, Allah’tr

bakas deil! ‘Günahn...’
296 Örensin diye, yoksa onu yapsn diye

deil! ‘ve takvasn...’
297 Onu yapsn diye. Öyleyse bu, bir ilham ve bil-

dirimdir, yoksa bu hususta bilgisizlerin zannettii gibi deildir. Bu ne-

denle Allah
cOnu kötülüklere gömen de bedbahttr.'

298
buyurur Ayette ge-

çen dess, izdiham nedeniyle gizlice katmak demektir. Baka bir ifadeyle

günah amel, takva ameline katlm, ayrm yerinde bu ikisi ayrt edil-

memi, bilgi ve amelde o ikisini bir araya getirmitir. Gerçek böyle de-

ildir. Kulun bunu bilmeyiinin nedeni, elinden eriat terazisini atm
olmasdr. Elinden teraziyi brakmasayd, takvann emredildiini ve

günahn yasaklanp her ikisinin ise kendisine açklandn görürdü.

Allah günah ve takvay nefse izafe edince, her ikisinin de ilham

alan nefste gerçekleeceini anladk. Nefs için fücur onun tevilinden

ortaya çkan eydir. Baka bir ifadeyle nefs üahi yasa ihlal etmek

amacyla muhalefete ve günaha yönelmez ve Allah’n nefislere dönük

rahmetinin bir neticesi olarak böyle bir ey ondan gerçeklemez. (Fü-

cur kelimesinin kökü olan ve tan yen anlamna da gelen) Fecir iki ta-

nedir: Birincisi yalanc dieri sadk fecirdir. Kastedilen uzayan yalanc

fecirdir. Allah nefse takvay ilham etmitir. Yani yalanc fecirdeki gü-

nahndan saknr, çünkü bu fecir öncelikle kendisine doru uzar. Bu-

nun nedeni, hüküm sahibi dier fecrin arkada kalmasdr. Allah nefse

fücurunda yalanc fecri ilham eder. Bu ortaya çkmayla (fecrin baka

bir türevi olarak infcar), kukulu olan kukulu olmayandan ayrr. Al-

lah nefse takvay da ilham eder. Takva, sonucu nefse zarar verecek olan

eyden saknmak demektir. Allah nefse saknmasn salayan bir güç

vermeseydi bu ikisini ayrt etme gücüne sahip olamazd. Burada ilham

edüen takva, nefse ilham edilen manadr ve nefs onu kullanmann far-

kna varp kuku ve delili ayrt eder. Allah taknl emretmedii gibi

bazlarnn zannettii gibi nefse kötülüü yapmay da ilham etmez. Al-

lah nefse taknlk yapmay emretseydi, nefse kar delili olmazd. Bu

ayet ‘Ona iki yol gösterdik’
299

ayetine benzer. Yani iki yolu kula açkla-
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dik. Baka bir ayette ‘Biz ona yolu gösterdik
’300

buyurur. Yani ona beyan

ettik. ‘Ya ükreder .’
301 Bu durumda yolun gereine göre amel eder; ya-

sak varsa ondan uzaklar, emir varsa onu yapar. ‘Veya kâfir olur (ör-

ter).’
302

Yani kendini perdeler. Böylelikle onlar kendilerini kandrrlar,

çünkü herkes bir bilgiye sahip olarak sapmtr. Hakkn beyannn ar-

dnda bir beyan yoktur ve beyann bilginin gerçeklemesinden baka

bir faydas da yoktur. Sonra onu bilen insan, içindeki bir gayeyle onu

gizler ve bu nedenle de Allah’m ona kar delili ortaya çkar.

Binaenaleyh ilham, ilahi bildirimdir. Kim takvayla nefsini tezkiye

ederse, fücurdan saknmas gerektii gibi saknr ve ondan alnmas ge-

rekeni alr. Kim kendisine ‘girme
5

denilen bir yere nefsini sokarsa, hüs-

rana urar. Bilgi ve mutluluk yolunu arayan, eriat terazini bir nefes

bile elinden düürmemelidir. Çünkü terazi Allah’n elindedir, onu yere

koymaz. O ölçüyü yükseltir ve alçaltr. Terazi varln üzerinde bulun-

duu hallerdir. Hak teraziyi elinden düürmü olsayd, âlem bir anda

yok olurdu.

te yükümlünün daha dorusu insann meru teraziyi yükümlülük

süresince elinden brakmamas gerekir. Çünkü bir nefes bile elinden

onu düürürse, eriat bütünüyle anlamszlard. Nitekim âlem de, Hak

elinden teraziyi braksayd yok olurdu. Yükümlüde bulunan veya on-

dan meydana gelen her hareket ve duraanlk hakknda eriat terazi-

sinin bir hükmü vardr. eriat baki kald sürece, terazinin braklmas

mümkün deildir ve bu terazi ‘yükümlü olmas’ yönüyle ona aittir. n-

sann -yükümlü olmas yönüyle deil- elinden brakmamas gereken

dier terazi ise dünya ve ahirette onun elinde bulunmas gereken bilgi

terazisidir. Bu terazi, eriat terazisinin de hükümlerinden olduu tera-

zidir ve o Hakkn elindeki terazi gibidir. Hakkn tartmas bu terazide

görülür. Bu terazinin Hakkn terazisi karsndaki durumu elinde terazi

bulunan bir ahs ile elinde ayna bulunan baka bir ahsn ilikisine

benzer. kinci ahs elindeki aynada birinci ahsn elindeki terazinin su-

retini, ölçeni ve ölçüyü görür ve böylece bu görmeyle varlndaki ger-

çei örenir. Bu durum onun ardnda görünmüyordu ve ayna olma-

sayd onu göremeyecekti. Böylece gördüü aynada gördüünü -yoksa

bakas deil- kendisine izafe eder. O halde bu misalde ölçülen gayb,

ölçmek ve terazi, Hakkn mertebesiyken ayna insann mertebesidir.
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Ölçme Allah’a ait iken görme nefti ayna olan insana aittir. Böyle birisi

mutlu ve doru sözlüdür. Allah’m bu srr birisine kef ettirmesinin

gayesi, O’nun yaratnn suretini aynasmda görmesini salamaktr:

Eya nasl sudur etmi ve Allah katndan nasl varla gelmitir? Ncfs

aynasmda bunu görmek, Hz. Ebu Bekir’in ‘Gördüüm her eyden ön-

ce Allah’ gördüm’ sözünde belirtilen husustur. Bu sayede insan bir e-

yin nereden sudur ettiini görür ve bu durumda bu keif sahibi ‘yarat-

c’ haline gelir. Hakkn bu keif nedeniyle kuldan irade ettii ey bu

hale ulamasdr. Daha dorusu kul, bu keiften farknda olmasa bile

daima yaratc olduunu örenir. Bu keif kendisine gerçein bulun-

duu durum hakkmdaki bilgiyi vermitir, yoksa keif nedeniyle ‘yarat-

c’ haline gelmez.

Bu durumda Allah ona kendi suretinden her eye hakkn verme-

sini emreder. Nitekim Allah da kendi suretinde ona yaratln vermi-

tir. Haklarn verince, hiç kimse talepte bulunmak üzere kendisine yö-

nelmez. Nitekim herhangi bir yaratlm hak istemek üzere Allah’a

bavurmaz. Bu kefin faydas budur. Hak o kiiyi fiilleri arasndan

kendisine emredilen veya zorunlu tutulduu bir ii yapmakla yükümlü

tutarsa, yapmadan önce fiillerin hakknn nc olduuna bakar ve o fiile

hakkn verir. Yaplmas emredilen bir ey ise onu yaparak hakkn
kendisine verir. Bu sayede fiilin yaratl düzenlenir ve itidal kazanarak

var olur. Artk bu fiilin sahibinden alaca bir hakk kalmaz. O halde

yaratma Allah’a ait iken (fiilin talep ettii) hak kulun sorumluluudur.

Hak her eye yaratln verenken yaratklar her eye hakkn verendir.

Bu meselede halk Hakka, Hak halka dahil olmutur.

Kula yasaklanm bir fiil söz konusu olduunda ise o fiilin kul

üzerindeki hakk, kendisini var etmemek ve onu dta izhar etmemek-

tir. Bunu yapmazsa, fiile hakkm vermemi demektir ve buna karlk

sorguya çekilir, çünkü bu durumda kul her eye hakkn vermemi,

hakk yerine getirmede yaratmay yerine getiren Hak gibi davranma-

m demektir. Böyle bir kul perdelenenlerdendir.

lahi ileri ve emirleri böyle bilmek gerekir. lahi mertebede terk-

ler, iki muhtemel durumdan birisinin var olmasn tercih edenin bu

lunmay demektir. Öyleyse böyle bir mümkün var olmay yönüyle

terk edilmi demektir. Bu mesele dikkatini çektiimiz bir husustur,
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çünkü baka bir kitapta bu konuyu örenebileceini zannetmiyoruz.

Bu konu kavranmas güç, fakat Allah'n inayet ettii kimsenin hemen

anlayabilecei bir meseledir. Bu bilgi kiiye Allah karsnda edebi ve

kullar hakknda eriat koruma duygusu kazandrr. Bu bilgiler Allah’

bilenler nezdinde ortaya çkabilecek ve O’nun katnda sald srlardr ve

Allah’n yaratklar arasndan birinden saklanmalar uygin olmaz. On-

lar bilen kendilerini saklarsa, hiç kukusuz, Allah kullarn aldatmtr:

‘Bizi aldatan bizden deildir.’ Baka bir ifadeyle bizim sünnetimizde

aldatma yoktur. Allah ilahi rahmet kitabnda -ki o ariflerin kalp gözle-

rinin bakt yerdir- bu meseleyi bize örettiinde, perdeyi kaldrp ih-

sann bollatrd için Allah’a
.
ükrettik. hsan Allah’tandr ve hamd

O’nâ döner.

Kul ‘yaratc’ olmas yönüyle zikrettiimiz eyin suretini bilfiil var

edince, üzerinde yaratlm olduu ilahi suretin tanrl nedeniyle de,

var ettii eyin varlnn bekasn korumak da onun üzerine dümü-
tür. Baka bir ifadeyle ondan meydana gelen fiilin bekasn salamak

kula düer. Kul ise bu ii kendi varln koruyana havale eder ki o da

Allah’tr. Böylelikle kul, bu ve benzeri durumlarda Rabbinin emriyle,

O’n vekil edinir. Böyle yaptnda,' Allah’a kar saygszlk yapmam
olur!

Kul her nefes kendisine yaratmas emredilen fiili yaratmakla ilgili-

dir. Allah ise, kulun kendisini vekil edinmesi nedeniyle, kulun yaratt

fiili korur. Kul fiili Rabbinin emriyle ve izniyle yaratt gibi vekil

edinmeyi emreden yine O’dur. Bu ince-ilahi bir bilgidir ve korumay -

.

Allah’n emriyle- vekâlet yoluyla Allah’a brakmak demektir. Eya da

kuldan Allah'n emriyle var olur. O halde kul her durumda Allah’n

emri altndadr. Bütün hallerinde Allah’n emri altnda olmay sürdü-

ren kul, dünya ve ahirette sürekli müahedesinde Allah katindadr.

Çünkü ilkinde olduu gibi dierinde de yaratma Allah’n emriyle ona

aittir. Allah Hz. sa hakknda öyle der:
‘

Benim iznimle çamurdan, ku

eklinde bir ey yapyordun da ona üjlüyordun, hemen benim iznimle o bir

ku oluyordu ,’
303 Ayn ekilde -yükümlüye bir eyi yapmay emretmek de

böyledir ve yükümlü ancak Allah’n izniyle amel eder. Bu kulun yerle-

tii yer ve mertebesi ise daha hayrl ve baki olmas yönüyle Rabbinin

katdr. ‘Oras daha hayrl ve bakidir
’304

ve ‘ah irettir.
,î05

Ahiret
‘
senin için
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daha hayrl ve kalcdr.
1306

‘Ahiret senin adna ilkinden daha hayrldr.

Rabbin sana verecek ve raz olacaksn.'
307 Bu ise, iin zahirinde olduu

gibi bâtnnda da ‘ol’
308

emrini vermesidir. Çünkü insann bâtnmda c

ol*

deme kuvveti vardr ve zahirinde bundan meydana gelen edilgenliktir

(infial). Ahirette ise ‘ol* sözü onun zahirinde gözükür.

Bazen dünyada insanlara bu güç verilir, fakat genele verilmemitir.

Allah adamlarnn bir ksm bu gücü alrken bir ksm bu güç hakknda

ilahi edebe riayet eder. Bu ksm bu gücün yerinin dünya olmadn
bilir. Bilhassa kendisinden ve bizden üstün olduunda kuku bulun-

mayan kimseye öyle dendiini görür: ‘Sen sevdiine hidayet edemez-

sin.'
309 Baka bir ayette ‘Atete olan kurtaracak msn?*

310
denilir. Çünkü

o müslüman olsayd, cehennemlik olmazd. Allah adamlar bu gücün

hükmünün dünya hayatnda genel olmadn gördüklerinde, hükmü

genel olmayan eyi hükmü genel olana katarak tümünü yerli yerinde

brakmlardr. te Allah’ bilen, O’nun karsnda sürekli huzur halin-

de olan edeplilerin hali böyledir. Edepli insan bu yerde 'ol
5 sözünün

gücüyle deil, besmeleyle ameli yaratr. Besmelenin gayesi amelde ey-

tann ortaklndan kurtulmaktr. Çünkü Allah eytana mal vc çocukla-

ra ortak olmasn emretmitir ve eytan da bu ilahi emre bal ve bu

konuda hrsldr. Bize ise bu ortaklk meselesinde eytandan saknma-

mz emredilmitir. Biz de bize görünmedii ve kendisini göremedii-

miz için ondan saknacamz eyi aratrrz, Allah da bu talebimize

karlk bize adn vermitir.

Öyleyse ie balarken Allah’m adn anarsak, amellerimizi tevhide

kavuturur, eytann onlara ortak olmasndan kurtuluruz. Çünkü ilahi

isim iimizin banda bulunmu ve ona temas etmi, bizimle eytann

arasnda perde olmutur. Keif ehlinin bir ksm, kulun amele balar-

ken söyledii ilahi isim ile eytan arasndaki çatmaya ve birbirini it-

meye ahit olmutur. Kul bu nitelie sahip olursa, Rabbinden açk bir

delile sahiptir ve bu ortaklktan kurtulur ve baarya erer. Böyle bir kul

bütün amel ve hallerinde sürekli olarak korunur ve saknlr.

Bu menzil bir takm ilimleri içerir. Bunlardan birisi, delil ve ayet

arasndaki farkn bilinmesidir. Ayet sahihi hükmün kendisine nispette

ve el-Hakim ismine mensubiyette delil sahibinden önceliklidir. Çünkü

ayet kuku kabul etmez ve keif vc vecd (kef ve’l-vücûd) sahipleri için
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olabilir. Delil ise öyle deildir. Sürekli ömeksiz yaratma bu menzilden

örenilir. Bu yaratma benzerlerde ancak onlarn birbirinden ayrmas-

n salayan özellikte gerçekleir ve onlar ayrtran özellik sürekli ya-

ratmann bir hükmüdür. Ortakln gerçekletii özelliklerde ömeksiz

yaratma söz konusu deildir. Anla! Seçkinlerin bilgisi bu menzilden

örenilir. Alimin bilgisine göre ba kaldrmama sebebi bu menzilden

örenilir. Bununla birlikte o, bu vaz’n kendisine zarar vereceini bilir,

insann bir eye ‘evet’ demesiyle ‘ne güzel’ demesi (neam-ve ni’me)

arasndaki fark bu menzilden örenilir. Bunu nerede diyecektir? Nere-

de ‘hayr5

ve ‘bela’ diyecektir.

Cennetlerin birbirinden ayrmas bu menzilden örenilir. Bu ay-

rma cennetteki hallerin ayrmas mdr yoksa mekânlarn ayrmas
mdr? Çünkü cennederde bize gelecek her ismi her bir cennet hak

eder. Bu ayrm mekâna balysa, her cennetin ayn zamanda mc’va

cenneti, huld cenneti, naim cenneti, firdevs cenneti olduundan kuku

duymayz. Bunlar, tek bir ey iken bu hükümler de kendisine aittir.

Mekân bakmndan ayr olsalard, bu isimlerin bir hükmü olmalyd.

Hulûd (kalmak) ile ebedilik, sermedilik ve çkmama arasndaki fark, bu

menzilden örenilir. Meiyete bal vaat ile tehdit arasndaki fark, bu

menzilden örenilir. Niçin tehdit meiyete balyken ilahi vaat bal
deildir. Hâlbuki her ikisi de ilahi haberdir. Bu konudaki hikmet nere-

dedir? Gök bu menzilden örenilir. Acaba o çadr gibi midir, küreye

mi benzer? Yoksa çadr içindeki bir küre veya küre içindeki çadr m-
dr? Onun dönmesiyle de yeryüzü döner? Gök sakin midir, hareketli-

dir? Müahede bütün bu zikrettiklerimizi verir. Geride bir müahedeye

bakmadan kendiliinde iin bilinmesi kalr. Acaba kendinde gerçek,

her müahedenin hükmü hüküm gibi midir, deil midir? iki çiftin var-

l bu menzilden örenilir. Her çift sahibine kar nasl ikramda bulu-

nur? Her birinin muhtaç oluu eye göre mi? Yoksa hacet duyulmayan

eyle ikramda bulunabilir mi? Bu durumda iktidarsz ile ehli arasnda

bir fark olmaz. -

lahlk iddia edenin durumu bu menzilden örenilir. Acaba o ya-

ratma gücüne sahip midir, deil midir? Çünkü ilahlk iddiasnda bulu-

nan bu esnada kesinlikle yaratmaya sahip deildir. ddiadan vazgeçti-

inde ise onun hükmü ayn iddiada bulunmayan dier varlklar gibidir.
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Kendisinin iddias olmakszn ilah edinilenin durumu bu menzilden

örenilir. O kendisine nispet edilen ilahlktan raz olmayp hakknda

söylenen iddiay da ortadan kaldrmaktan aciz srf kuldur ve böyle biri-

si mazlumdur. Çünkü onun hakknda ilahlk iddiasnda bulunan kim-

senin nezdinde sahip olduu hakkn kaybetmitir ki sahip olduu

hakk £
kul olmaktr.’ Böylece onun ilah olduunu iddia eden insan

kendisine zulmetmitir. Allah da kendisi için deil o kii adna intika-

mn alr. Öyleyse Allah’a ortak komak, kullarn yapt zulümdür.

Hikmetin mahiyeti bu menzilden örenilir. eriat peygamberi

olmayanlarn Allah’ bilme mertebesinde nebilere katlmas bu menzil-

den örenilir. Vasiyet ve ilahi nebevi adap bu menzilden örenilir.

Bunlar vahyedilen ve ilham edilen hususlardr. Öncelikli olan almak ve

ona komak bu menzilden örenilir. Yaratlm kudret altna girenle

girmeyen ey bu menzilden örenilir. Bu konuda zorunlu olan husus,

bu menzilden örenilir. Ses, harf, kelam ve name arasndaki fark, bu

menzilden örenilir. Gizli ve açk nimeder, genel ve snrl nimeder, bu

menzilden örenilir. Nazari gücünü kullanan kimsenin ulat sonuç

kuku bile olsa kurtulma umudu bu menzilden örenilir. Alemde k-

namann ilgili olduu kimsenin durumu bu menzilden Örenilir. Al-

lah’a keif sayesinde dönenlerle keif olmakszn dönenler arasndaki

fark, bu menzilden örenilir. Önce olann ve sonra gelenin durumu b
menzilden örenilir -ki bunlar birdir. Kendisini bilmemenin mümkün
olduu ey bu menzilden örenilir. Kendisini bilmemenin mümkün

olmad husus bu menzilden örenilir. Güzel övgünün kendisinde or-

taya çkt hal bu menzilden örenilir. Acaba neye kar ortaya çkar?

Bütün haller ve zamanlar onu talep eder. Övgüde ilaveyi kabul etme-

yecek ekilde yeterlüii salayan husus, bu menzilden örenilir. Bir’in

nezdinde çoun hükmünün birin hükmüyle ayn olmas bu menzilden

örenilir. Çoun çoa ve çoun bire dayanmas, bu menzilden öreni-

lir. Üremek için cinsel ilikiyle böyle bir amaç tamayan cinsel iliki bu

menzilden örenilir. Bu ikisinden hangisi üstündür? Hak ve batln or-

tak olduu yön bu menzilden örenilir. Böyle bir ey hayalde gerçekle-

ebilir. Bilgi olmad halde bilgi olan ey bu menzilden örenilir.

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr .’
311
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UÇ YÜZ ELL dördüncü bolum
Sirayet Edici-Orta Menzilin Muhammedi Mertebeden

Bilinmesi

Ayetlerin kayna acemde

Bütün hayrlar ise kelimelerde toplanm

Rahman’n yaratmas beni talep eder

Hikmet ve hüküm snflaryla birlikte

Gözcü kulesinin zirvesinde olmal

Bilgide parlayan bir imek gibi

O bulutlarn çekmi olandr

Karanlk ve nur perdelerinde

Talep ettiinin peinden git

itham mevziinden ayni

Bu bir vasiyet

. Kör olmayan keskin gözden çkm vasiyet

Allah sana kendinden bir ruh ile yardm etsin, bilmelisin ki, kulda

tenzih Haktaki tenzihin benzeridir. Allah’n zorunlu kld ibadederi

yerine getirirken kul Hakk tenzih edebilir. Bu ibadetier, akla ve eriata

göre Hakkn kulla yapt sözlemeye dayanr ve böyle bir sözlemede

Allah kendisini kulla ortak yapmtr. Ortaklk, sözlemenin gereiyle

kuluna merhamet edeceini ve bu sözü yerine getireceini kendisine

vacip klmakla ilgilidir. (Baa dönersek, kii Hakk tenzih eder) Yü-

kümlü olduu ve perdeli insanlarn kendisine nispet ettikleri amelde

Hakkn onun yerini aldnn gösterilmesiyle farz klnan ibadeti yap-

maktan uzak durur. Perdeli insanlar kula bu ameli nispet ederken bir

de öyle derler: Falan ‘Allah’a verdii sözü yerine getirendir ve verdii sö-

zü bozmaz ’312
‘Allah söylediklerinden münezzehtir ve -Allah katnda o ve-

cihtir’
313 Bu beraat nedeniyle Vecihtir.’ Böylelikle onlar, bu müahede

esnasnda iman nuruyla ‘Allah’tan baka fail yoktur’ derler ve doru
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söylerler. Allah bu sözü söylemeyi müminlere emretmitir ve bunu de-

dikleri sürece amelleri salih amel olur, Allah Teala günahlarm balar:
‘

Allah’a ve peygamberine itaat eden kimse, büyük bir kurtulua erdi.’
314

Öyleyse mutlu insan, Allah’m kendisiyle nefsindeki rablik (duygusu)

arama girerek bütün hallerine bir kul olarak yerletirdii kimsedir.

Böyle bir kul, iman ederek, Allah’tan korkar ve umut besler; gördüü

halde korkmaz ve umut beslemez.

Kul odur ki, korkar ve umar

Kul deildir, görerek korkan ve uman

Bunun için her kötülükten saknr

Bunun için her fiili yerine getirir

Her yönden mutlu görürsün onu

Kazayla sürçtüünde kurtulur

Rahman’a gidecek topluluk içinde haredilir

Uzak olmadnda ise umududur

Saknd eyden kurtulmaynca

Bilgilere yerletirilen, pekâlâ kurtulur

Hakikatleri kendinden idrak eden herkes

Onun nezdinde bulunan her ey kurtarcdr

Allah sana yardm etsin, bilmelisin ki, Allah katnda alim zahiri ve

bâtn bilen olduu kadar her ikisini birletirmeyen kimse seçkin alim

veya seçilmi bir alim deildir (Muhammedi). Bunun nedeni, bilginin

özü gerei sahibini davranlarnda bilgisine aykr davranmaktan al-

koymasdr. Bilgili olduunu iddia eder ve akla ve eriata göre yapmas

zorunlu bir iin aksine davranrsa, bilgili olmad gibi bilen suretinde

de ortaya çkmamtr. Kendini kandrma, çünkü böyle bir suçun veba-

li bakasma deil, sadece sana döner. öyle diyebilirsin: Bilgili olduu

halde bilgisine göre davranmayan insanlar görürüz. Bazen bilgi vardr,

fakat amel olmaz. öyle deriz. Böyle bir düünce hataldr. Çünkü bil-

ginin bilgiye olduu kadar bilgi olmayan eye de verilen bir isim oldu-

unu bilmelisin. Allah Teala öyle der: ‘Zikrimizden yüz çevirenden sen
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de yüz çevir, o sadece dünya hayatm arzular. Bu bilgiden onlarn pay-

dr* 1 *
Burada Allah, onlarn bildiklerine göre davrandklarn bize söy-

lemitir. Fakat ben ‘bilgi’ derken, bilinenin müahede edilmesinden

meydana gelen bilgiyi kastetmekteyim. Bilgi fikrin delilinden meydana

gelmise, böyle bir bilgi gerçek bilgi deildir. Gerçekte bilgi olsa bile

durum böyledir. Hz. Peygamber Kuran’da bir sureyi zikretmi, saha-

beyi denemek üzere adn söylememiti. Bir sahabenin zihninde onun

Fatiha suresi olabilecei hissi domu, Hz. Peygamber de Fatiha oldu-

unu söylemi, fakat sahabede bilgi kesinlememiti. Sahabe Hz. Pey-

gamber’e içinden geçeni bildirdiinde, Hz. Peygamber öyle demitir:

‘Bilgi sana fayda versin.’ Öyleyse gerçekte bilgiydi, fakat bu hissin ken-

disinde gerçekletii sahabe adna bilgi deildi. te bilgi varken, bilgi-

ye aykr davranlableceini kabul edenlerin görüü de böyle deerlen-

dirilebilir. Bu görüü savunan kimseyi snadnda ve görüünü incele-

diinde, gerçei bizim söylediimiz gibi bulursun. Bu nedenle Hz.

Peygamber, ondan anlayana, öyle demitir: ‘Allah kaza ve kaderini

uygulamak istediinde, akl sahiplerinin akllarn çekip alr. Kaza ve

kaderini onlarda uyguladnda, ibret alsnlar diye akllarn kendilerine

döndürür.’ Bilginin ve ibret almann giderilmi olmas, bilginin gerek-

tirdii amelden baka bir ey deildir. te bizim vardmz görü bu-

dur. Allah bir grup hakknda ‘dünya hayatnn zahirini bilirler*
16

der.

Onlar bilgilerine göre amel eder.
‘

Onlar ahiret hayatndan gafildir*
17

Yani ahiret için çalmazlar, çünkü Allah onlar ahiretten habersiz b-

rakmtr.

Bu nedenle ahireti unutmu, onun için çalmay brakmlardr.

‘Bunda kalbi olan veya gördüü halde kulak veren için öüt vardr,’*
18

Al-

lah emir kipinde öyle der: ‘Hatrlat.*
19

Yani unutana veya ondan ha-

bersiz kalana bilgiyi hatrlat ve zikret. ‘Çünkü hatrlatmak müminlere

fayda verir.’
320

Onlar iman nuruyla ne olduunu kefen bilmi, sonra

gafil kalm veya unutmular, büdikleriyle aralarna perde olmutur.

Onlarn müahede ettii ey, daha önce bilip de unuttuklar eydir.

Onlara hatrlatldnda, hatrlarlar. Bu kez bildikleri onlar için müa-

hede haline gelir ve öüt ve hatrlatma onlara fayda verir; onlar da bil-

diklerine göre amel ederek Allah’ müahede ederler. Çünkü hatrlat-

mak ve öüt vermek, müminlere faydaldr.
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iman sahibi olduunu iddia ederek zikreden birisinin zikrinin fay-

da vermediini gördüünde, o kiinin iman ettii ey hakknda bu es-

nada bilgili olmadm anlamalsn. Böyle biri kesinlikle mümin deil-

dir, çünkü Allahsn ahitlii haktr ve O doru sözlüdür. Allah bize

mümine zikrin fayda vereceini bildirmitir, biz ise -misalde- o kiinin

zikir ve hatrlamadan faydalanmadna ahit olduk. Böyle bir durum-

da Allah’ dorulamak amacyla iman ondan selbetmeliyiz. Faydann

anlam, bilinene göre amel etmektir. Bildii hususta amelde çekinceli

davranan birisini gördüümüzde, onun içinde ihtimal ve kuku bulun-

duunu anlarz. Bir konuda içinde kuku tayan kimse o eyi bilmedi-

i gibi bunu kendisine haber verene -bilgiyi zorunlu klacak ekilde-

iman etmemitir. Bununla birlikte ona sorsan öyle der: ‘Biz bu ahsn’

yani peygamberin ‘getirdiinin doruluundan kuku duymuyoruz,

ona iman ediyoruz.’ Böyle bir söz, sadece baz insanlarn yannda iddia

edilirken doru olabilir. Sonra düüncesiyle ba baa kalnca, ihtimal

ortaya çkar ve bilgi olduunu zannettii eyin kendisine arz olan bir

durum olduunu görür. Onlarn bir ksmnda kuku ve ihtimal ‘pey-

gamberin getirdii açktr ve haktr’ derken de devam eder.

Böyle bir ahidikte bulunmasnn sebebi udur: Bir eyin doru-

luu mümkün olduu kadar yalan olmas da mümkündür. Bir vakitte

kiiye haberin doruluu gözükünce, kukuyu reddeder. Bu durumda

kendisine iman ettii haberi tasdik, haberin bizatihi içerdii ihtimal-

lerden biridir ki bu haberin doru olmas demektir. te man ederken

kendisine görünen haberin bu yönüdür ve bu esnada doruluuna ve

hakknda kukuya kaplmadna kesin kanaat getirir. Bilmez ki bu ke-

sinlik, haberin iki ihtimalinden birisinin ortaya çkmasndan kaynakla-

nr. Haberin doruluunu bildiren varidi unuttuunda ise doruluk ve

yanllk ihtimalleri eit derecede kalr. Böyle bir durumda insan bile-

rek deil zan yoluyla birisini tercih edebilir.

Kardeim! Nefsin hilelerinin ne kadar gizli ve bilgisizlik perdesi-

nin -kendisi yok olsa bile- ne kadar güçlü olduuna baknz! Üstelik

bilgisizlik var olan bir ey olsayd, durum nasl olurdu? Hamd Al-

lah’adr, ihsan O’ndandr. mandaki payn ve mertebeni örenmen
için bu konuya dikkatini çektik. Hz. Peygamber sahih bir hadiste öyle

/

der: ‘Zinakar mümin iken zina etmez.’ Baka bir ifadeyle cezalandrla-
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candan tam olarak emin iken zina etmez; çünkü Allah onu bala-
yabilir. iman bilginin verdii kesinlii vc açkl vermedii sürece,

iman deildir.

Bilmelisin ki, bilgi ince bir perde ardndan ameli verir. Hz. Pey-

gamber zinakar hakkmdaki hadisinde öyle der: ‘man ondan çkar, bir

gölge gibi üzerinde durur.’ Bu konuda bizim bir hüsnü tahlilimiz var-

dr, öyle ki: Zinakar Allah’tan kendisine inecek bir belaya maruz kal-

mtr. man ise bin gölge gibi onun üzerinde kalmak üzere ondan ç-

kar. Gölge belann -ayet inerse- kula ulamasn engeller.

Dostum! Dikkatini çektiimiz bu açklamadan gafil kalma! Allah

ayederi ancak haklarnda bilgi gerçeklesin diye ortaya koymu ve ar-

trmtr. Allah bilir ki, bilgi olursa, amel onun ayrlmaz özellii ola-

caktr. laç içen birisine dikkat ediniz. Bu bir ameldir. Hasta ilac ikâ-

yet ettii hastaln iyiletireceini bildii için içmitir vc bunun için

öyle der: ‘Belki de ifa içtiim eyin kendisidir.’ Bu imkân ve ihtimal

nedeniyle ilac içer. Böyle iken, kukusuz bir ekilde onun ifa olduu-

nu bilse, ona süratle koard. Bir imkân ve umut esnasnda, insann tu-

tumu öyledir. öyle diyebilirsin: ‘Allah onu bir bilgiyle saptrd ,’
321 Bu

ayet heva ve arzusunu ilah edinen kimse hakkndadr. lah meluhta güç

sahibidir ve bu kiinin ilah onin hcvasdr. Hcva onun üzerinde hü-

küm sahibi olmu, Allah yolundan onu saptrmtr.

‘Bilgi üzerindeyken’ demesine gelirsek, bunun anlam, Allah’n

onu bir bilgi üzerindeyken saptrmasdr, yoksa sapan kii bilgiye sahip

deildir. Çünkü sapan- kimse hangi yönde matlubunun bulunduunu

bilmeyen bir akndr. Dolaysyla ‘ala ilm (bilgi üzerinde)’ ‘saptrd’

kelimesine baldr ve ondaki amildir. O da Allah’n fiilidir. Allah’a dü-

en sadece açklamadr. Ayette
‘

Allah kendilerine hidayet ettikten sonra,

bir kavmi saptrmaz, ta ki onlara sakndklar eyi açklayana kadar’
322

buyurur. Yani misale hususunda ve üzerinde doduklar ftrat kendile-

rine açklandktan sonra,' kavmi saptrabilir. ‘Tu ki onlara korktuklar e-

yi açklar.’
323

Onlara bunu açkladnda ise kendilerini hayrete düü-

rür. Bu balamda onlarn bir ksmn vastayla hayrete düürür. Bunlar

nebilik hakknda kukuya düer ve hayrete kaplr. Böylece bir pey

gamberin peygamber olduuna kesin olarak iman edemezler ve kendi-

sinden bilgi almada çekimser davranrlar. Bir ksmn ise nebiliin as-
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lnda hayrete düürür. Acaba nebilik olabilir mi, olamaz m? Bir ks-

mm teorik delilerin imkânsz gördüü hususta peygamberin getirdii

hükümlerde hayrete düürür. Öyleyse Hakkn beyan ve hidayeti, onla-

ra bu hayreti kazandrr. Bunun nedeni imann olmaydr. Baka bir

ifadeyle Allah’n kendilerine söyledii ve açklam olduu hakikati, on-

lara kef ettirecek bir iman nuru onlarda yoktur. ‘Allah'n kendisine nur

vermedii kimse...’
324

Kast edilen kendi imanndan olan nurdur. ‘Onun

nuru yoktur.’
325

Kast edilen kyamet vaktidir. Çünkü *
Allah her eyi bi-

lendir.’
326

Allah bir eyin olacan bilirse, onu yaratr; var olmayaca-

n bildiinde ise onu meydana getirmez. O’nun ii bilgisine baldr.

‘De ki, onu bilgisiyle indirdi.’ indirme bilginin meydana getirdii bir

eylemdir. Hak kullarna beyan ettikten sonra, bir ksmna bilgi ihsan

eder ve bu ksm kendilerine verilen bilgiye göre amel eder. Bir ksmn
ise bilgiden mahrum brakr; bu ksm dalalete düer ve hayrette kalr,

kukuya kaplr, tereddüde kaplr ve çekimser kalr.

Ayette ‘Kitap verilenler, onu çocuklarm tandklar gibi tanr’
327

deni-

lir, çünkü onlar kitaplarn tasdik ediyordu. Peygamberin özellii orada

vard ve onlar bu nitelii görmü, o niteliin ayns olduunu bilmi,

bu niteliin bulunduu kimseyi tanmamlard. Bunun nedeni, söz

konusu niteliin pek çok ahsta bulunabilme ihtimalidir. Bu nedenle -

peygamberlik niteliinde deil- ahs hakknda tereddüde dümülerdi.

Allah onlarm ‘Bir ksm bildikleri halde hakk gizler'
328

der. Yani onlar

gerçek olduunu bilirler ve kendilerini taklit eden insanlardan bu haki-

kati gizlerler. Ayn zamanda peygamberden de bu nitelie sahip oldu-

unu anladklarn gizlerler. Hakikati bilen birinin zahirde onu itiraf

etmesi gerekmez, fakat içinden onu tasdik etmesi bilginin ayrlmaz

özelliidir. Bunu bilen insan, diliyle yalanlaa bile, onu dorulamtr
ve bu durumda bilgisine göre amel etmitir ki, amel tasdiktir. Allah

Teala
‘

Nefisleri ona kesin olarak inanmtr’
329

der. Yani onlarn ayet ol-

duklarna inanmlardr. Böylece gerçei bilmiler vc bilgilerine göre

de amel etmilerdir. Bu amel bilginin nefse yerlemesi demek olan ke-

sin inançtr. Biimesclcrdi kesin olarak inanmazlard. Her bilgi kurtulu-

u salamaz, kurtulutan ancak genel veya özel olmak üzere belli bir

miktar salayabilir.
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öyle sorabilirsin: Atetekiler, Allah’n tehdidinden kurtulmay

tasdikle, öyle demilerdir: ‘Rabbimiz bizi çkart ki, daha önce yapt-

mzdan farkl olarak salih amel yapalm .'
330 Bu esnada onlar adna bir

bilgi gerçekletiinden kuku duymayz. Allah onlara
c

Döndürühelerdi,

yine yasaklanm ie dönerlerdi
'331

buyurur. Üstelik elde ettikleri bu

zevki bilgiye göre, yasaklanm ilere dönerlerdi. Bu nedenle öyle de-

dik: Allah dünya hayatnn ne olduunu bildii için onu belli bir do-

ada yaratm, insan da unutmaya, gaflete ve aceleyi sevmeye kabili-

yetli mizaçta yaratmtr. Bunun yan sra insan mizac, bulunduu du-

ruma göre, bunlarn züanna da kabiliyetlidir. Allah dünyadaki yarat-

llarna döndürülmü olsalard, onlarn tekrar bildiklerini unutma ha-

line döneceklerini belirtir. Allah onlarn gözlerine bir perde koymu-

tur. Bu perde kendisini görselerdi gerçei örenip ona göre davranma-

larna salayacak eye kar konulmutur. te cYasaklandklar ie döner-

lerdi
'332

ayetinin anlam budur. Çünkü onlarn yaratllar bunu gerek-

tirir. Bu bilgi onlar adna kalsayd, geri dönmezlerdi.

Baknz! Hz. Peygamber sahih bir hadiste öyle der: ‘Kyamet gü-

nü dünya ehlinden cn çok nimet görmü birisi getirilip atee daldrlr.

Sonra ona ‘hiç nimet gördün mü?’ diye sorulsa, ‘hayr derdi.’ Bilindii

gibi, Hz. Peygamber nimedenenleri görmütür. Fakat halin ahidi,

nimctlcncndcn peygamberi perdelemi vc onu kendisine unutturutur.

Ayn ekilde, dünyadaki en üzüntülü insan bir defa cennete daldrlp

sonra ‘hiç üzüntü gördün mü?’ denilse ‘hiç görmedim’ derdi. nsanlar

geri döndürülselerdi, döndürüldükleri hal ve yapya göre davranrlard.

Müminlerin asilerine gelirsek, onlar, tehdidin gerçekleeceini bi-

lir, fakat kimde gerçekleeceini bilmezler. Onlardan birisi tehdidin

kendisinde gerçekleecei kimsenin tam olarak kendisi olduunu bü-

seydi, tehdidin kendisinde uygulanacan bildii günaha kalkmazd.

nsan seçiminde ve ihtiyarnda mecbur ise bunu da bilmez. Çünkü bu

konuda i ortak olduu için bunu kendinde bulamaz. Baz menziller-

den söz ederken bu hususa deinmitik. Öyleyse seçiminde ve ihtiya-

rnda cebri keif ve müahede ederek bilen kimse, kaderin hükmüyle

günah iler. Böyle birisi, bildiini yerine getirir ve bu amel ona zarar

vermez; aksine onun günah balanr.
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Bilmelisin ki, bu meselede zikrettiimiz bu miktar, hakknda ilahi

haberin geldii bilgi dahilindedir. Söz konusu ilahi haberin lafz öyle-

dir: ‘Bilginin bir ksm sakl bilgidir, onu Allah’ bilenler bilebilir. O
bilgiyi söylediklerinde, sadece Allah’tan gafil olanlar onu inkâr eder.’

Bu hadis, keif ehli nezdinde sahihtir ve bu hadis hakknda görü birli-

gindedirler. Keif ehli bu hadisi bilmi ve kesin olarak örenmi, onu

‘meknün’ deil, ‘meknün yapsnda’ kabul etmilerdir. Çünkü bilgi

meknün, yani sr olsayd Allah’a özgü kalrd. Allah’ bilenler onu bil-

diinde, Allah’ bilmenin O’nun bildii bilgiyi de kula kazandrdn
anladk. Böyle bir bilgi genele perdeliyken seçkinlere malumdur. Al-

lah’ bilmenin anlam, O’nun bilinmeyen olduunu bilmektir. Böylece

bilinemeyecek bir ey olduunu ve O’nun dndakileri bilmenin

mümkün olduunu anladk. Bu bilginin kilitleri Allah’ bilenlerin kalp-

leridir. Onlar bu bilgiyi kendi aralarnda konuur, çünkü ancak böyle

konuulabilir. Bu bilginin ehli ve Allah ehli olmayanlarn -ki Allah ehli

zikir ehlidir ve onlar Allah’ bilenlerdir- bulunduu bir mecliste konu-

ulursa, Allah’tan gafil olanlar kendilerine tepki gösterir ve bilgiyi inkâr

ederler ve onlar Allah ehli deil gurre ehli olmakla suçlarlar. Onlar,

Allah’ bildiklerini zannedenlerdir. Öyleyse bilginin bir tarz ‘meknün

tarzndadr.’ Bir ksm ise sakl deildir ki, o da budur. Çünkü sakl

bilgi müahedeyle bilinir ve aktarlamaz. Fikir bilgileri ise öyle deil-

dir, hepsi aktarlr. Keif sahibi fikir veya düünme gücü olmadan bir

bilgi elde ederse, delil olmadan aktarabilir ve delili bilen o bilgileri ka-

bul edebilir. te bu bilgi meknün tarznda olandr; çünkü onu bilen,

delifi bilmiyordur.

Bilmelisin ki, iki diyar vardr: Birincisi natk ruhlarn yerleik ol-

duu diyardr. Buras itidale kavuan ve düzenlenmi doal bedenler-

dir. Allah onu iki eliyle yaratm, iki niteliiyle ona yönelmitir. Allah

bedeni yarattnda, onu baka bir diyara yerletirmitir ki, oras ‘evin

evidir.’ Allah evin evini iki ksma ayrarak birincisini dünya dierini

ahiret diye isimlendirdi. Her evin sakinlerinin -ki natk nefislerin evle-

ridir- maslahatnn ne olduunu bilmitir. Allah, dünya evinin fanilii,

yok olacak ve suretinin deiecek olmas, konumunun ve eklinin ba-

kalaacak olmas ve hayatnn gizlilii nedeniyle, onda bir sakin yaratt.

O, Allah’n natk nefsi yerletirdii bu yerdir. Böylece bu yapnn ve

yaratlnn hayatn da -tpk sakinlerinin evi gibi- gizli yapt. Bu ha-
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yat da fani, varl gidici, sureti, ekli ve konumu ortadan kaybolacak

bir hayattr. Sakini de -ki natk nefstir- bilgisizlik, perde, kuku, zan,

küfür ve imanla nitelenmitir. Bunun nedeni, beden yapsndan ibaret

bu diyar ve evin kesifliidir. Onunla Allah’ görmek arama bir perde

koymu, onu kendisini emzirsin ve ayakta tutsun diye annesinin hücre-

sine yerletirmitir. Natk nefs bu bedene yerletirilmesinden itibaren

annesinden bakasm görmemitir. Öyle ki bu yaratln sakinlerinin

bir ksm, babasn tanmaz. Allah Tcala kendisine uyumay ihsan etmi

ve uyurken ‘hayal giicii’ denilen bir güçte rüya görmeyi nasip etmitir.

nsan uyurken adeta bu yapnn ve yaratln dna çkar. Böylelikle

babas kendisine bakar, onunla sevinir, kendisine ‘ruh’ ilka eder, onun-

la ünsiyet ettirir, ruhlar kendisine yönelir, tenzihinden Hak kendisine

görünür. Natk nefs, bütün bu halleri uykuyla, kendisinden ayrld ve

kendisiyle iilfet ettii hemcinsi olan bedeninde görür. Böylelikle uyku

esnasnda kendisine alk ve aina olduu bedeninin diyarnda oldu-

unu zanneder. Bütün bu maddelerde gördüklerinin de müahede et-

tii tarzda olduunu zanneder. Bu görme, dünya hayatnda natk nef-

sin babas ve kardeleri olan ruhlarla olduu gibi Rabbiyle de ünsiyet

etme miktardr. Bir ksm bu konuda güçlenir ve gördüklerini uyank-

ken görebilecek hale ular. Allah kendisine ‘tabir ilmi’ denilen bir bilgi

verir ve gördüü surederi bu ilim sayesinde anlamlarna yorar. Allah

bu dünya hayatn natk nefsin evi olan bu yap vc yaratltan boalt-

may murad ettiinde, ondan bedeni yöneten ruhu ayrr vc bü ruhu

uyurken büründüü berzahî bir surete yerletirir.

Kyamet günü olup Allah Teâla kendisini hayat diyar olan dier

diyara naklettiinde -ki oras atk bir yer, hayat gözüken, varl yok

olmayan ve sabit hayattr- natk nefs için öteki diyarn cinsinden vc

nefsin niteliine uygun bir ev yaratr. Çünkü oras kendisine uygun

olmayan bir sakini kabul etmez. Böylece Allah mutlular için doal-

bedenî bir yap, bedbahtlar için ise unsurdan oluan bir yap yaratr ve

onu düzenleyerek itidale kavuturur. Ardndan natk nefsi o eve yerle-

tirerek ondaki körlük, bilgisizlik, kuku ve zan perdelerini kaldrp on
sürekli nimet ve bilgi sahibi, haline getirip babasn ona gösterir. Natk

nefs de babasn görüp mutlu olur. Ardndan kendisini yaratan ve rz-

kn vereni ona gösterir. O da -kendisiyle kardeleri arasnda onu tanr,

ve sevdiklerinin arasna katlr. Allah dünya hayatnda kendisinden gizli
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her eyi ona gösterir ve bu yapy ‘cennet’ denilen öteki diyara yerleti-

rir. Çünkü Allah ahiret hayatn iki ksma ayrmtr ki, buras birinci

ksmdr. Dieri ‘cehennem’ denilen öteki yerdir. Allah cehennem eh-

linin natk nefislerini unsurdan yaratmtr. Bu yönüyle onlarn nefisle-

ri, bakalamay kabul eder. Allah bilgisizlii onlara elik ettirirken bil-

giyi çekip alr. Taklitçi müminlerin bilgisizliini bedbahtlk diyarnn

sakinleri arasndan ilerin inceliklerini bilenlere verir ve o kii bu bilgi-

sizlikle atee girer, zaten orann ehliydi oysa ate bilginleri kabul et-

mez. Bu nedenle dünya hayatnda ilerin inceliklerini bilip cennetlik

olmayan bu bilgine taklitçi müminin bilgisizlii verilir -çünkü bilgisiz-

lik cennette bulunmaz. Ebleh ve taklitçi mümin, kendi cehaletini ce-

hennemlik alimin üzerinde görür, ondan Allah’a snr, onun çirkinli-

ine ahit olur; Allah’n cehennemlik alimin bilgisini kendisine giydire-

rek verdii nimeti nedeniyle de ükreder. Bu alim ise cennetlik adama

bakar, hasretine hasret katlr. Bilir ki, içinde bulunduu yer, bu du-

rumu bizatihi gerektirmitir. ‘Keke geri dönseydik de Rabbimizin

ayetlerini yalanlamayp müminlerden olsaydk’ der. Çünkü cehennem-

lik alimler unu örenmitir: Mümin olduklar takdirde, cahil bile olsa-

lar mutluluk diyarna intikal ettiklerinde, bilgisizlik elbisesi çkartlp

bilgi elbisesi onlara giydirilecektir. Bu nedenle akbet hayr olduu

için, dünya hayatnda bilgisiz olmay önemsemezler. Hâlbuki cehen-

nemlikler unu bilmez: Daha önce bulunduklar yaratlla dünyaya

döndürülselerdi, yine onun hükmüne dönmü olurlard, çünkü bir ni-

telie bal fiil deimez. Onlarn dile getirdikleri bu temenni de bu-

lunduklar yaratln ve yapnn etkisiyle söylenmitir ve bu bilgilerinin

kendilerinde kalacam zannetmilerdi. Allah Teala bu dünya yaratl-

nda bilenler için unutma özellii yaratmtr.

Onlar bir eyi bildiklerini bilirler ve onu akllarna getirmek ister-

ler. Hâlbuki daha önce kendisini bildikleri halde hatrlamazlar. Allah’n

dünyada unutma özelliini yaratmas, onlarn bildikleri eyle ilgili bil-

gilerini kendilerinden çekip almasyla, her eye gücü yettiine dikkati

çekmek amac tar. Cehenneme girdiklerinde ise bilgiyi onlardan çe-

kip alr. O, rahmetini dilediine tahsis eder. Bu durum ‘Allah'm ! Mül-

kün sahibi sensin, mülkü dilediine verirsin'
333

ayetinde belirtilir. Bilgiden

büyük mülk mü olur? Bilgi, Allah'n mukallit-cahil fakat ahiret haya-

tnda mudu mümine verdii nimettir.
c

Mülkü dilediinden çekip alr-
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sn.’
334

Bilgiden daha üstün mülk mü olur? Allah bu bilgiyi cehennem-

lik olan ve mümin olmayan alimden aür. ‘Dilediini aziz yaparsn.’
335

Yani bilgiyle aziz yaparsn. ‘Dilediini zelil yaparsn.’
336

Bilgiyi çekip ala-

rak dilediini zelil ve hor yaparsn.

Allah’n beni yükümlü tuttuunu örenince

Anladm ki mesul ve maksud benmiim

Zaman sürdükçe ibadet edeceim O’na

Dünyada ve ahircttc mabud Hakka

Yaratlm bir eye tecelli etse

Görür ki Hak (her daim) görülen

Ama eyin kendi suretinden, O’nun hakikatinden deil!

ve e’n mevcut ve yitirilen

Çünkü biz yüzdeki gözlerle görürüz O’nu

Hepimiz O’nun yüzüyüz! Yüz ise snrl

O varlktr, olutaki O’nun sureti

Rahman’dan baka mevcut yok!

iki yer var; darn dar (evin evi) doldurur oray

Latifin diyar; oluta tecrit yok

Hakikader iin ahiret hayatnda rahmete varmasn bildirmeseydi,

elemlerin kalkmasyla onlar adna orada afiyet gerçeklemeyecekti. So-

nunda i rahmete varaca için orada mana ve ruhuyla birlikte Allah

insana merhamet eder. Baz eylere rahmet afiyetin ta kendisidir, baka

bir ey deildir. Bazlar için aclarn ortadan kalkmas demektir. Bu k-

sm, cehennemliklere özgüdür ki, onlar ateliktir. Aclarn kalkmasyla

onlar adna afiyet gerçekleecei için, atete ölmezler. Böylece bundan

bir haz duyarlar. Onlar elem sahibi deil ac sahibidir ve hayatta kal-

mazlar. Yani bedbahdk diyarnda kendilerine afiyet vermesine ilave

olarak, cennet ehlinin nimed gibi nimete sahip deillerdir.
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Kalpte senden bir alev var, onu söndürmez

Duyuyu görmek onu ina eder

Eraf adna ereften korkarm

Kalbime gelen, onu bildirir

'Ah' sahibi talep etmek üzere gelince

O hal müahedesiyle iyiletirir onu

Kalbimde yenilenen ey onu nimetlendirir

Uykudan önce olan ise onu izhar eder

Bilmelisin ki, bugün bilginin mutluluk olduunu iddia eden insan

bu görüünde hakldr ki ben de ayn görüteyim. Bununla birlikte bu

görüü benimseyen insan keif ehlinin elde ettii bir bilgiden mah-

rumdur. öyle ki: Allah Tcala kulun bedbaht olmasn irade edince,

ondan bilgiyi uzaklatrr, çünkü bilgi onun zati bir özellii deildir,

aksine kul bilgiyi kazanmtr. Kazanlm bir eyin ortadan kalkp kii-

yi bilgisizliin kaplamas mümkündür. Çünkü bilginin çekip alnmas

bilgisizliktir ve onun üzerinde bilgiden kalan ey, sadece bilginin ken-

disinden çekip alndnn bilgisidir. Allah bu son bilgiyi onun üzerin-

de brakmasayd, bilginin ondan alnmasndan dolay azap çekmezdi,

çünkü cahil olduunu bilmeyen, neyi kaçrdm bilmedii için sevinçli

ve mutludur. Hâlbuki pek çok hayr kaçrdn bilseydi, sevinmez ve

üzülürdü. Öyleyse insan ancak neyi kaçrdn veya sahip oluu halin

alndn bilmekle ac çekebilir.

Kolum incinmiti. Ben de Allah karsnda edebin gerei olarak

Hz. Eyyub’un Allah’a dönmesi gibi durumumu O’na ikâyet ettim.

Amacm ilahi kahra kar direnmemekti. Nitekim Allah Teala’y bilme-

yenler böyle yaparak teslim, tevekkül ehli ve itiraz etmeyenler oldukla-

rn zannederler. Böylece de iki bilgisizlii birletirirler. Allah'n ko-

lumda bana tattrd azab hissedince, u dizeleri söyledim:

Hem kolumdan ve hem O’ndan ikâyet ettim

Bu benim zayflmdan
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Dedim ki, nefse çar onu

Benim geniliimde senin iddian nerede

. Dedim ki, sana ikâyetim var ondan

Zararmfaydamn ta kendisi

Çektiim skntdan ikâyet olmasayd

Ondan ve doamdan çkm olurdum

Bilgisizliktir bu, ama kalp bilir onu

Uyan hal sahibinin kalbi

Bilgisizliimle çkmasaydm

Kimse çarmazd beni O’na
.

‘Buyur’ dedim beni çarana - .

. Metan kendisini istiyorum dedi

evk derdi, onu ganimet bil onu

Vuslatm ayrlmamn ta kendisi

Çektiim ar hafifledi

Gördüüm hal kayboldu.

Akil olmasayd bilmezdim O’nu .

Levha olmasayd yazamazdm O'nu

Olu görülmeseydi olmazdn sen veya onda

Bilgi olmasayd onu uygulayamazdm

Halk varlm bilir denirse

Hakikate dair bir bilgisi yok onuti

Bu kadar bilgisizlik yeter ona:

'Hakikatin durumunu bilmiyor

Hakikatler ortaya çktnda kuku ya da tereddüt olmaz. Hakikat

aydnl ayan beyan ortadadr artk. Bu durimda örenme gerçekleir,

tartma kalkar ve duyma meydana gelir. Bu ha ile aranda tehlikeli ge-

dikler, susatc çöller, uratrc yollar, silinmi izler vardr. Bu yollar-
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da klavuz bile yolu arr. Bu yollar yaayan ve ölen deil, hayat ve-

ren ve öldüren kat edebilir. Bu güçlüklere kar koyann ve snrlar

aann durumu nasldr? Fakat çekilen meakkatin acs ölçüsünde, ra-

hatlama ve nimet gerçekleir. Orada kendinden baka bir çöl veya ge-

dik yoktur. Öyleyse sen, kendinden O’nun perdessin. Kendini ortadan

kaldr ki, i kolaylasn! Halk bilen, Hakk bilir; bu hakikatin bir ks-

mm bilmeyen, bütünü bümez. Çünkü bütün karsnda parça, farkn-

da olunmayan bir yönden, bütün gibidir. Bütün yönleriyle parçay bil-

seydi, bütünü de örenirdi. Çünkü onun parça olmas yönlerinden ha-

reketle bütünü bilmitir.

Bu menzil, ayederi çoalm ve delilleri ortaya çkm menziller-

den biridir. Fakat gözler perdelerin etkisi altndayken kalpler kilididir.

Akllar ise arzularyla savamakla meguldür ve bu nedenle onlardan

beklenen derin aratrmaya kendilerini veremezler.

Bu menzilde çeidi ilimler vardr: Bunlardan birisi dümanlara

kar koymak ve arzularn birbirleriyle kar karya gelmesinin bilgisi-

dir. Çünkü akllar arzuyu arzuyla savmasalard, maksada ulaamazlard.

Çünkü nefisler her daim arzularnn etkisinde kalma alkanldadr.
Akl yönetimi bilen ve surederi ina etmede mahir olursa, nefsin arzu

ettii eyin bir suretini oluturur. Nefis de sevgiyle o sureti kabul eder

ve amacn elde eder. Say ve harflerin özellikleri bu menzilden öreni-

lir. Basit saylar, onlarn kendilerinden oluan saylardaki etkisi bu

menzilden örenilir. Saylar bileik olduklarnda da basitken sahip ol-

duklar özellikler devam eder mi, etmez mi? Bu menzilden örenilir.

Zaman zarflar ve onlarn kimin elinde oluu, bu menzilden örendir.

Gelecek zaman imdiki zaman olduunda, hükmü nedir? Bilginin tek-

lii bu menzilden örenilir. Ona çokluktan nispet edilen nedir? Bu bil-

ginin kendisine deil, ilgilerine aittir. Teorik aratrmann mekân zarf-

larnda meydana getirdii neticeler, bu menzilden örenilir.

Varlklarn dünya ve ahiretteki ömürleri bu menzüden örenilir.

Bununla birlikte ahiretin sonu yoktur. ‘Hepsi belli bir süreye gider.’
337

ayeti geneldir. Her ey için bir gaye ve son olmaldr. Eya ise sonsuz-

dur ve dolaysyla gayeleri de bitmez. Allah eyay her an yeniden yara-

tr. Her eyin bir gayesi vardr ki, gaye onun belirlenmi yeridir. Bina-

enaleyh ecel varlklarn hallerine aittir. Onlarn gayesi -gayesizliktir. Bu
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menzilde hakikat, mecaz ve itibar örenilir. Acaba neyden neye geçilir

ve geçmenin faydas nedir? ki diyarn mamurluu bu menzilden ö-
renilir. Bu konu, bu bölümde yollarnn bir ksmn zikrettiimiz ve

tamamladmz meseledir. Kyamet hallerinin hükümlerinin deimesi

bu menzilden örenilir. Yükümlülerin hallerindeki deiiklik bu men-

zilden örenilir. Allah her snfa o snfn özellii bakmndan hitap

eder, buna ilave yapmaz. in bütünüyle yeni olduu ve bir tekrar ol-

mad bu menzilden örenilir.

Hakkn hitapta muhatabn anlayna inmesi, bu menzilden öre-

nilir. Hâlbuki hitabn bütünü haktr. Çeliki veya kartlk bulunsa bile,

tek hakikat vardr ve hepsini birletirir. Bu kartla misal olarak, ren-

gin kendilerini birletirdii siyah ve beyazn birbirine ztln verebili-

riz. Veya renkler kendilerini arazn birletirdii farkl hakikatlerdir.

Tebih ile tevhit bu menzilden örendir. Tafsil bu menzilden örenilir.

Allah’n kelimelerinin O’nun yaratmasnn hükmü olmas bu menzil-

den örenilir. Kevnî amellerin yaratlmas ve onlarn suret olarak var

edilmesi, bu menzilden örenilir. Cem’ ve vücûd, bu menzilden öre-

nilir. Doal yaratln gerektirdii hükümler, bu menzilden örenilir.

lleder, sebepler ve ceza, bu menzilden örenilir.

Dünya sebepleriyle ahiret sebepleri arasndaki fark, dünya sebeple-

rinin ahiref sebeplerine üstünlüü h menzilden örenilir. Amelin in-

sana dönmesi ve bu konuda Allah’a izafe edilen ile O’nun kendisine

izafe ettii ksm bu menzilden örenilir. Hakkn yaratmasnn kevnî

sebepler karsndaki durumu bu menzilden örenilir. Bunlar bakas

deil, berzah mertebesindeki ulvi eserlerdir. Hallerin felein harekede-

rinin deimesi nedeniyle deimesi bu menzilden örenilir. Hayvann

yaps yönünden ölünceye kadarki hali bu menzüden örenilir. lahi

kyas bu menzilden örenilir. Oluun olua etkisi ve bu tesirden ko-

runmann yolu bu menzilden örenilir. Kyamet, halleri ve mertebeleri

bu menzilden örenilir. Âlemin bütün olarak durumu bu menzilden

örenilir. lahi yasa mensuplarnn akli-hikemi yasa sahiplerinden üs-

tünlüü bu menzilden örenilir,

Bu menzilin içerdii ilimlerin büyük ksm bunlardr. ‘Allah hakk

söyler ve doru yola ulatrr.’
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ÜÇ YÜZ ELLBENC BÖLÜM
• • »

Üretken Yollar Menzilinin, ibadet Arznn ve Genili-

inin Bilinmesi. Allah Teala 'Benim arzm genitir, sa-

dece bana ibadet edin' Buyurur

Allah’n arz geni

Göü o arzla evlenmi

Bütün kaplar kapanm

Cömertlik eli açar onlar

Göüslerin yerleri daralm

Bilgi nuruyla geniletir onlar

Srrn belirsizlikleri karanlk

Kefin bilgileri açar onlar

Verilen her bir nimeti

el-Muhsin’in mertebesi balar onu

Sonra arzda bozulma olursa

Belki Rahman düzeltir onu

Sonra iddetlenir veya mutedil olursa

Hidayet dalgalan dizginler onu

Doru olmayan her bir iddia

Acizlik dili çürütmü onu

Her türlü eziyetle sknt sahibi bir dirsei

Alemdeki skntlardan; ona zarar verir

Allah öyle der: ‘Allah’n arz geni deil midir? Oraya hicret etseydi-

niz yaf
338

‘Ondan’ veya ‘ona’ dememitir. ster kendisine ibadet eden

orada bulunsun ister ona ibadet etmeye kar büyüklenen kimseler

orada bulunsun, bütün arz Allah’n arzdr. Allah öyle der: ‘Ey iman

eden kullarm! Benim arzm genitir, sadece bana ibadet edin
’i3Ç Bu ayette
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Allah yeri (arz) güçlü bir pekitirmeyle kendisine izafe etmitir. Kaste-

dilen Allah’n arz ifadesindeki pekitirmedir ki kullan da -arz kendisi-

ne izafe etmesi gibi- pekitirmeyle izafe etmitir. Onlar ibadet emrine

dc ayn pekitirmeyle izafe ederek öyle demitir; ‘Sadece bana ibadet

edin.’
340 Baka bir yerde ‘Allah’a ibadet edin’

341
,
baka bir ayette

‘

Rabbi-

nize ibadet edin
’ 342

buyurur. Konua-birinci tekil ahsa yaplan bu iza-

fetin deerini bilen kimse, iki izafet arasndaki fark anlar. Hâlbuki

ibadetle kastedilen ayn eydir. Burada birinci ahsa izafe ediliteki ge-

nilik daralmken isme izafe ediliinde genileme olmutur. Burada

gerçei olduu gibi bilenlerin anlayabilecei sr vardr. Bu sr, Hz.

Peygamber’in Mekke’yi fethederken ‘Fetihten sonra hicret yoktur’ ha-

disindedir. Mekke en deerli yerdir ve oras yeryüzünün batsndan ve

dousundan haccetmek üzere kendisine geünen en erefli mekândr.

Fakat sakinlerinden dolay Hz. Peygamber, Mekke’den hicret etmeyi

emretmi ve hicret edenin ücretini yüceltilmitir. Allah Mekke'nin fet-

hini nasip edince, müminleri oraya yerletirerek öyle demitir: ‘Fetih-

ten sonra hicret yoktur.’ Binaenaleyh Allah kime fetih ihsan ederse, o

her eyde veya her eyin ayn olarak O’nu görür. Böyle biri artk hicret

etmez, çünkü bir ey yitirmemitir ki hicret etsin! Hicret ederse, Al-

lah’n emri nedeniyle hicret eder. Bu kii, Allah’n emriyle Allah’tan Al-

lah’a ve Allah ile hicret eder ve bu hicret cemaatle namaz klmak üzere

namaza gitmesine veya haccetmek üzere Mekke’ye gitmeye veya cihada

veya ziyarete veya Allah yolundaki bir kardeini ziyarete veya yoksullar

için çalmaya çkmasna benzer.

Bütün bunlar, gerçekte hicret deil, ilahi emir nedeniyle müahe-

deye dayal bir yolculuktur. Müahedeye dayanmazsa, böyle deildir.

Ya da müahede gibi olabilir. Burada bizim ifade etmek istediimiz

husus böyle olan deildir. Çünkü ihsann en düük mertebesi, görür

gibi Allah’a ibadet etmektir.

Allah Teala insan- kâmili iki surete göre yaratm, insan Allah’n

kendisi için iki ismini -ki bunlar el-Evvel ve el-Ahir isimleridir- bir ara-

ya getirdii bir yaratlla var olmutur. Allah ona zahirinde ve

bâtnnda iki hüküm vermi, bu sayede insan- kâmil, her eyi bilen

olmutur. Allah onu yeryüzünün toprandan yaratmtr ki, toprak,

aasnda bir eyin bulunmad en düük varlktr. Nitekim Allah’n
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ardnda da varlacak bir amaç yoktur. Böylece Allah, insan- kâmilin

yerini mekânlarn en deerlisi yapmtr. O çadrn direinin yerletii

noktadr. Kapsayc ar ise Rahman’n istiva ettii yer yapmtr.

Ranman anna layk bir tarzda ona yerleir. Böylece Allah, yer, gök ve

bu ikisinin arasnda yer kaplayan felek ve unsurlar gibi genel eylerin

mertebelerini ve birbiriyle irtibatlarn bildirmitir. Bütün âlem Arn
içindedir, arz ise öyle deildir, çünkü arz döein yerletii yerdir. Al-

lah bizi O’na ibadet edelim diye yaratt için yol bize yaklamtr.

Böylece biz toprak içinde topraktan yaratldk. Toprak ve arz, Allah’n

hor yaratt yeryüzüdür. badet zillet ve horluk demektir. Öyleyse biz

asl itibaryla zelil ve hor olanlarz ve nurdan yaratlmlara (melekler)

benzemeyiz. Allah onlara ibadeti emretmi, kendisinden yaratldklar

asl, davet edildikleri Allah’a ibadetten uzak olmas nedeniyle, güçlük

onlara uzak gelmitir. Allah onlar makamlarnda kendiliinden yarat-

tn göstermemi olsayd, oradan aa inmezler ve ibadetlerinde

yükselme gerçeklemezdi. Nitekim bizim için durum böyledir. Böyle

bir durumda onlar ibadete takat getiremezlerdi. Çünkü meleklerin

kendisinden yaratld nur, zillet ve horluk deil, izzet özelliindedir.

Öyleyse Allah’n bize inayetinin bir tezahürü, yaratlmzdaki gayenin

O’na ibadet etmek olmas itibaryla, bizi topraktan yaratarak yolu bize

yaklatrmasdr; Allah bizi kendisinden yaratt o yeryüzünde ve top-

rakta kendisine ibadet etmemizi emretmitir. Bakasna ibadet edenler

söz konusu olduunda Allah kendi topranda ve arznda bakasna

ibadet edilmesine kar gayrete kaplarak öyle der: ‘Rabbin hüküm verdi

ki, ancak O’na ibadet edilecek .’
343

Yani böyle hüküm verdi. Allah’tan

bakasna ibadet edildiinde, ibadet edilen bu hükme sahip olarak

kendisine ibadet edilir. Dolaysyla insanlar nispette yanlsa bile gerçek-

te ancak Allah’a ibadet edilir. Çünkü Allah’n her eyde özel bir yönü

vardr (vech-i has). Bu sayede o ey varlkta süreklilik kazanr ve sabit

olur. Binaenaleyh hiç kimse Allah’a ibadetin dna çkmamtr!

Allah Teala özel bir ekilde kendisine ibadet edenler ile eyada

kendisine ibadet edenleri ayrtrmak isteyince, içlerinde baka varlkla-

ra ibadet edilen yeryüzünün mekânlarndan hicret etmeyi emretmitir.

Böylelikle Allah çirkini temizden ayrr. Çirkin baka varlklarda Al-

lah’a ibadet ederken temiz -bakalarnda olmakszn- Allah’a ibadet

edendir. Allah Teala yeryüzünü hilafet mahalli yapt. Oras mülkünün
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diyar ve isimlerinin hükümleriyle zuhur eden vekilin bulunduu yer-

dir. Allah bizi topraktan yaratm, ölüyken ve diriyken oraya yerletir-

mi, ahiret yaratlnda bizi diriltecek ve topraktan çkacaz. Öyle ki

dünya ve ahirette her nerede olursak olalm, ibadet bizden ayrlmaz.

Bu balamda ahiret de yükümlülük diyar olmasa bile ibadet diyardr.

çimizden dünya ve ahirette yaratl sebebini müahede eden, âlemde

maksat olan kâmil kuldur. O, bütün âlemin vekilidir. Bütün âlem, bir

zaman biriminde, ulvisiyle ve süflisiyle Allah’ zikretmekten gafil kalp

sadece o kul Allah’ zikretmi olsayd, zikirde bütün âlemin yerini alr,

onun sayesinde âlemin varl korunurdu. Hâlbuki kul insan zikirden

gafil kalsa, bütün âlem bu konuda onun yerini dolduramazd. Zikre-

den insann kendisinden ayrlmas nedeniyle yeryüzü tahrip olurdu.

Hz. Peygamber öyle der: ‘Yeryüzünde ‘Allah’ diyen bulundukça, k-

yamet kopmaz.’ Allah bu insan varln yaratm, onu kuatclk öze-

liiyle terif etmi, ona iddia özelii vermitir. Bu sayede onun suretini

kemale erdirir, çünkü iddia, ilahi bir niteliktir. Allah öyle der: ‘Ben Al-

lah olann, benden baka ilah yok, bana ibadet et .’
544

Böylece Allah,

O’ndan baka ilah olmadn iddia etmitir ve bu doru bir iddiadr.

Her kim doru bir iddiada bulunursa, ona kar delil getirilemez ve

iddiasn reddeden herkese kar güç ve otorite sahibi olur. Çünkü id-

det, galibiyet ve kahr O’na aittir, çünkü O doru sözlüdür ve doru-

luk kar konulamayan güç demektir.

ddia bir haberdir. Haber ise, haber olmak bakmndan, eit ölçü-

de doru ve yalan olarak nitelenebilir. Baka bir ifadeyle haber, doru-

luk ve yalan hükümlerini kabul eder. Buradan bir snamann gereklili-

ini anladk: Mümin iman sahibi olduunu iddia eder. Bu, Allah’n

varln ve birliini tasdik, O’ndan baka ilah olmadn, O’nun yü-

zünden (zat) baka her eyin yok olucu olduunu söylemektir. Bata

ve sonda emir Allah’a aittir. Mümin içinde bu inancn bulunduunu ve

kalbini bu inanca baladn diliyle iddia ettiinde, bir nitelii oldu-

unu iddia ettii eyde doru söylemesi mümkün olduu kadar bu

inancn onun nitelii olduu hakknda yalan söyleme ihtimali de

mümkündür. Bu nedenle lehinde veya aleyhinde delil getirmek üzere,

Allah kendisini yükümlü olduu ibadeti yerine getirmek hususunda s-

nar ve imtihan eder. Bunun için ilahln âleme yaylmasna bal olan

genel ibadede deil, özel ibadede O’na kulluk edip etmeyecei snanr.
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Allah onun gözlerinin önüne sebepleri yerletirmi, bu iddia sahibinin

ihtiyacm o sebeplere dayandrm, bu iddiac mümine verecei her e-

yi sebeplerden ve onlarn vastasyla vermitir. Allah kendisine nur ih-

san ederse, söz konusu perdelerin örtüsünü o nur vastasyla açar ve

kaldrr. Bu durumda perdenin ardnda sebeplerin sebebinin Allah ol-

duunu görür. Ya da Allah’ o sebeplerde yaratc ve ihtiyaçlarn var

edici olarak görür. Böyle birisi, Rabbinden bir nur üzerinde ve O’nun

emrinden delile sahip olan iddiasnda doru sözlü, ilahi inayetle iddia

ettii makama hakkm veren gerçek bir mümindir. Böyle bir mümin,

hakknda ‘

Allah’n nur vermedii kimsenin nuru yoktur
’345

denilen kimse-

den farkldr. O kii Allah’n kendisini ve benzerlerini ‘Sizin Rabbiniz

deil miyim?’
346

hitabnda söz alp kendilerine ahit tutmasnn ardndan

dünya hayatnda bu ftrat üzerinde yaratm, fakat o, Allah’m rzkm
kendilerinden verdii ve kendisiyle O’nun arasnda perde yapt se-

beplerin ilah olduunu ileri sürmütür. Böyle birinin karann ve deni-

zin karanlklarnda kendisiyle yolunu bulabilecei yoktur. Onun
önünde sadece ‘yldzlar

5

, ilahi bilgi yldzlar vardr. Söz konusu insan,

ilahh onu hak etmeyen varlklara izafe etmi, sebeplerin çokluunun

etkisinde kalarak ve ortakl kabul etmesi nedeniyle Allah’a yaklama

iddiasnda yalan söylemitir. Bu yaknlk, Allah’a ortak koarken bunun

sebeplerin yaratcs Allah’a yaknlk olduu ve bu nedenle sebepleri

ilah haline getirdii iddiasdr. Böyle bir insann ‘Allah’tan baka ilah

yoktur’ sözü doru deildir. Bu nedenle mürik peygamber için ‘lah-

lar tek ilah m yapacak, ne tuhaf itir bu?
3347

demitir. Gerçekte alacak
olan, ilahlar çoaltmakla birlikte, ilahh sebeplere nispet etmeyenin

davrandr. Bununla birlikte o insan, sadece sebepleri görmü, ulûhi-

yeti birlemekle birlikte keiften onu sebeplerin etkisinden çkartacak

bir bilgi gerçekkmemitir. Bu kiinin içinde bulunduu durum gizli

irktir ve sahibi irk olduunun farknda deildir. Gizli irk onu talep

ettii yüce gayeden perdeler. Böyle bir iddia; sahibi, sebebin bulunma-d anda silonu çekerken sebebin bulunmasyla dinginleir, Allah’ ve

O’nun fiillerini birleme iddiasnda ise dürüst deildir. Bu konudaki ek-

siklii, sebepleri ilah yapmam olsa bile, bu tevhidi kaçrd ölçüde-

dir.

öyle diyebilirsin: Mürik olduunu iddia eden birisi bu iddiasn-

da doru söylemektedir. Peki doruluk ona neden fayda vermez? öyle
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deriz: Mürik iiahl ilah olmayana nispet ettii için yalancdr. Bu du-

rum onu kâfir yapan bir iddiadr. Böyle birisi mürik olma iddiasnda

doru sözlüyken ‘ilahlkta irkin ve ortakln doru olduu’ iddiasnda

yalancdr. Akli ve dini delillerde,bu konu aratrlm, ortaklk iddias-

nn doruluuna delil bulunamamtr. Allah peygamber göndermekle

kullarn eriatlarla snam, sonra müminleri sebepler vastasyla imti-

han etmi ve snamtr. Bu balamda Allah her snf kendi iddiasna

göre snamtr. Kim doru söylerse, doruluu iddiasna göre ona ka-

zanç salar. Bu nedenle doru söyleyenlere doruluklar sorulur: Aca-

ba emredilen hususta m doru söylemilerdir, yoksa mubah klnan

bir hususta m doru söylemilerdir? Yoksa onlar doru söylemi olsa

bile, Allah’n yapmasn yasaklad bir hususta m doru söylemiler-

dir? te onlara hangi konuda doru sözlü olduklar sorulur. Çünkü laf

tayanlar veya gybet edenler de doru söyler. Hâlbuki Allah bu insan-

lar knam, doru söylemelerine ramen kendilerini tehdit etmitir.

Bu nedenle doru sözlülere hangi konuda doru söyledikleri sorula-

caktr. Bu da Allah Tcala’nn onlar snamasnn bir yönüdür. Bütün

bunlarn kayna ve dayana, insanlarn yaplarna yerletirilmi iddia-

lardr. Bunlar, Allah’n hitabmda onlar snad hususlardr ve Allah

kimin doru kimin yalan söylediini örenmek üzere onlar snayaca-

n belirtmi, bu snamada kendisini snamayla bilgi alan konumuna

yerletirmitir. Hâlbuki Allah, bu snamadan önce de onlardan meyda-

na gelecek fiili biliyordu. Kendi iddiasnca Allah’ tenzih edenlerden

birisi 'Allah böyle bir konuda bilgi almaz’ der. Ona göre Allah, bir me-

seleyi bilhassa falan ahstan gerçeklemesi itibaryla örenmez. Böyle

söyleyenler, bu konuda kendisine bir eziyet bulunur endiesiyle, Al-

lah’n kelamn reddetmi ve onu tevile kalkmtr.

Zahirîlerin bir ksm, ayette geçen lafza bal olarak, Allah’n bilgi-

sini snama yoluyla edindiini iddia etmitir. Baz insanlar ise, bu ifa-

deyi bilginin gerçeklemesi esnasnda o eye ilimesi anlamnda yorum-

lamtr. Onlara göre ilahi bilgi kadim iken ilime hadistir (sonradan

meydana gelmi). Müminlerin bir ksm ise bu konudaki bilgiyi Allah’a

havale ederek belli bir tevile kalkmadan iman etmitir. te inanlan

en salam inanç budur. Bütün bunlar, Allah’n- kendisine dilleriyle

iman ettiini iddia eden kullarn snamasdr. Çünkü Allah ‘Ta ki bile-

lim’
34* demi, sonra da ‘Sizi snayacaz ’349

demitir. Baka bir ayette
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‘Allah sizden cihat edenleri ve doru söyleyenleri örenmeden cennete gire-

ceinizi mi zannettiniz’
350

der. Allah bu ikisini ayrt ederek mücahitleri

belli bir ödülle ödüllendirmi, sabredenleri de ödüllendirmi ve sonra

öyle buyurmutur: ‘
Allah yalan söyleyenleri ve doru söyleyenleri bi-

lir.
3351

Ayetin öncesinde ‘fitne’ zikredilmitir ki, snama ve imtihan et-

mek demektir.

nsan bedeninin yapma baktnda, kendisinden yaratld yer-

yüzü ve topra karsnda bulur. nsan topraktan yaratlm olduu

gibi bedenini ayakta tutan gda da topraktandr. Allah genel itibaryla

insann rzkn topraktan baka bir eyden vermemitir. Haklarnda

topraktan rzkn vermemek eklinde âdeti at kimseleri de doal-

gizli bir ekilde rzklandrmtr ki söz konusu doal ey, kiinin haya-

tn baki klan sebeptir. Allah o kiide sadece Allah’n ve O’nun öret-

tii kimselerin bildii latif bir eyle scakl ve hayatnn maddesi olan

yal artrr. Çünkü Allah sebepleri bir kez koyduktan sonra, artk on-

lar kimse adna kaldrmaz, sadece kullarnn bir ksmna sayesinde se-

beplerin karanlklarnda yürüyebilecekleri nur verir, bundan bakasn

yapmaz. Onlar nurlar ölçüsünde bmu görürler. Öyleyse ‘sebepler

perdesi’ hiç bir zaman ortadan kalkmaz ve böyle bir eyi arzulamaman

gerekir. Hak seni bir sebepten tarsa, baka bir sebep vastasyla seni

tar. Dolaysyla genel anlamda sebepten yoksun kalmazsn. Çünkü

sebep Allah’m kendisine balanmay emrettii ipidir. O, indirilmi e-

riattr ve sebeplerin en güçlüsü ve dorusudur. Bu sebeplerin karala-

rnda ve deryasnn karanlklarnda klavuzluk yapan k o eriatn

elindedir. Kim böyle yaparsa -ki sebep demektir- onun karl da

böyle olacaktr. Dolaysyla arzulanmamas gereken bir eyi arzulama!

Fakat Allah’tan bu nurdan zatna yaymasn iste! Allah bedeninde de-

likler yaratarak, latif eyleri izhar etmitir ve doal hayatn maddesi

olan havann seni ihata etmesini salamtr. Çünkü hava özü gerei s-

cak ve yatr. Allah sende bir çekme gücü yaratmtr. Bu güç, alla

gelmi sebeplerden mahrum kaldnda, havay burun deliklerinden

çeker. Sen farknda deilken, bedenin o havayla beslenir. Haaratn bir

ksmnn besininin bedenlerindeki deliklerden çektikleri yalk olduu-

nu örendik. Onlar, bu yal -ifrat ve tefrit olmakszn- belirli bir öl-

çüde çeker ve hayvann bekas o özel eye baldr.
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Deerli kardeim! Bilmelisin ki, bedenin, Allah’n kendisinde O’na

ibadet etmeni emrettii yeryüzü ve geni arzdr. Ruhun beden arznda

yerleik olduu sürece bu emirle yükümlüsün. Ruhun bedenden ayr-

lnca, bedenin toprakta gömülmü olsa bile, bu yükümlülük senden

düer. Böylece (ayette sözü edilen) yeryüzünün bedeninden bakas

olmadn anlarsn. Allah seni içerdiin güç ve manalar nedeniyle ge-

ni yapmtr. Bunlar, sadece insann beden arznda bulunabilen güç-

lerdir. Allah’n ‘Oraya hicret erseydiniz’ ayetine gelirsek, yeryüzü, heva

gücünün ve akln yeridir. Ayette siz hevann yeri olan arzdan akln ar-

zna hicret edin denilir. Bütün bu durumlarda, yeryüzünün dna çk-

mazsn. Heva gücü seni kullanrsa, seni alçaltr ve yok eder. eriat

kandilini elinde tutan akl seni kullanrsa, kurtulursun ve Allah bu akl

sayesinde seni kurtarr. Çünkü eksiklik ve kuku özelliklerinden arn-

m selim akl, ileri bulunduklar hal üzere idrak etmen için Allah’n

basiret gözünü açmasndan ibarettir. Böylelikle hak ettikleri gibi onlara

davranr, her hak sahibine hakkn verisin. Geni beden arznda Allah’a

ibadet etmeyen insan, kendisinden yaratld arznda O’na ibadet et-

memitir. Çünkü Allah,
‘insann yaratlna topraktan balam, sonra

onun zürriyetini, dayanksz bir suyun özünden üretmitir
352

buyurur.

Kastedilen, beden arzndan çkp kadnn rahmine yerleen sudur (me-

ni). *Sonra onu düzenledi.'
355 Beden arznn düzenlenip içerdii yalk ve

scaklkla tutumaya elverili olmasndan sonra Allah ona üflemi ve

böylece tutumu, bu tutuma ‘ruh’ olmutur. Öyleyse ruh da ondan

çkm ve ondan yaratlmtr. Bu bedende akl, yeryüzündeki ayn

benzeridir; yeryüzün ondan alr. Fakat evler, duvarlar ve kilitler

gibi engelleyiciler nedeniylen nüfuz edici bir etkisi olmamtr.

Bunun üzerine Allah beden arznda akl için eriat kandil yapm, bu

sayede lambann yla yeryüzünün köeleri aydnlanmtr. Böylelikle

akl nurunun vermedii -ki ay konumundadr- bilgileri verir. Sonra bi-

zi tekrar topraa döndürecektir. Baka bir ifadeyle Allah, kendisine

ibadet etmek üzere bizi yeryüzünde ve topraktan yaratt gibi O’nu

müahede edelim diye bizi ahirette yeryüzünde ve topraktan yaratacak

ve çkartacaktr.

Allah dünyada O’na ibadet edelim diye ruhlarmz bedenlerimizin

arzndan yaratmtr. Ahirette ise -eer mutlulardan isek- O’nu müa-

hede edelim diye bedenlerimizi arzmza yerletirecektir. Nitekim Allah
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bize inayet ettiinde, dünya yaratlnda da kendisine iman etmitik.

Oradaki durum, yaratln bu husustaki taksimine göre, buradakinin

ayndr. Yarn da böyle olacaktr. Ölüm ise iki yaratl arasmda berzah

halidir ve ruhlar, tpk uykudaki bedenler gibi, berzahi ve hayalî beden-

ler olarak oray doldurur. Onlar, bu arzn cisimlerinden olan bedenler-

dir. Çünkü hayal de beden arznn güçlerindendir. Ruhlar da ondan

veya ondan olan eyden var olmay sürdürür. Bunu bilmelisin.

Öyleyse Allah’m arz, içinde medfun olduun var olan bir unsur-

dur. Akln ve eriatn kandili var olduu sürece, sana Rabbinc ibadet

etmen emredildi ve geni beden arznda defnedildin. Öyleyse sen,

Rabbine ibadede memursun! Gerçekte sana ait beden arz, Allah’m

geni arzdr. Allah bu arzda ölene kadar kendisine ibadet etmeni em-

retti. ‘Kim ölürse, kukusuz, onun kyameti kopmutur.’ Bu, cüzi-tikel

kyamettir ve bu durum ‘Orada sizi tekrar döndürür
,35+

ayetinde belirti-

lir. Beli bir ahsn ölümüne bah olan cüzi kyametin mahiyetini anla-

ynca, yeryüzündeki bütün ölümlülere ait genel kyametin ne olduunu

da örenirsin. Ahiret yaratl karsnda berzahn müddeti, (dünya

hayatnda) kadnn karnnda cenini tama süresi kadardr. Allah onu

bir yaratltan sonra, baka bir yaratlla ina eder ve böylece kyamet

günü oluncaya kadar yaratlta tavrdan tavra girer. Bu nedenle birisi

ölünce, ‘kyameti koptu’ denilir. Yani berzahtan dirili vaktine kadar

olan sürede dier yaratl ortaya çkmaya balad demektir. Nitekim

doumla insan anne karnndan yeryüzüne gönderilir. Yeryüzünde be-

deninin yapsnn tedbiri, berzahta kalaca süre kadardr. Bu sürede

onu tesviye eder ve ahiret hayatna uygun bir tarzda daha misali bu-

lunmayan bir ekilde düzenler. nsan orada, yani ahiret arznda -

yükümlülük ibadeti tarznda deil- zati ibadedç Allah’a ibadet eder.

Çünkü ahiretteki keif, kendisine kul olunmas gerekenden bakasna

kul olmay engeller. Allah adamlar ise dünya hayatnda bu makama

ularlar.

Allah senin bedeninin arzn yarattnda, onda bir Kâbc yaratm-

tr. Kâbe kalbindir. Allah kalb evini mümindeki evlerin en ereflisi

yapmtr. Göklerin -ki Beyt-i mamur oradadr- ve Kabe’nin bulundu-

u yeryüzünün kendisini sdramadn ve dar geldiini, hâlbuki

müminin bünyesindeki kalbin O’nu sdrdn bildirmitir. Burada
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‘genilik’ derken, kastedilen Allah’ bilmektir. Bu durum, kalbin ‘geni

arz’ ve ibadet arz olduunu gösterir. Seri de gözünle Allah’ görürce -

sine, O’na ibadet edersin. Çünkü kalbin, gözünün kendisini idrakinden

perdelenmitir, çünkü o senin içindedir. Böylece anna layk tarzda

O’nu görür gibi zatnda O’na ibadet edersin. Kalp gözün ise O’nu mü-

ahede eder. Çünkü Allah bilinmek anlamnda kalp gözüne görünür.

Böylcce basiret gözüyle O’nu görürsün ve sanki ba gözünle de O’nu

görmü olur, ibadetinde iki sureti birletirirsin: Allah’n hayalde hak

ettii ibadet ile hayalin dnda hak ettii ibadet. Baka bir ifadeyle

mutlak ve mukayyet ibadetle Allah’a ibadet edersin. Bu imkân baka

bir yaratlta gerçeklemez. Bu nedenle Allah müminin bünyesini say-

gn Harem’i ve kerim ve azîm Ev’
i
yapmtr. Biz de u beyitlerde bu

anlama.iaret ettik:

Kim bütünüyle. Hak olursa

Ondan tamamen zail öldü
'

Hak var olan bir ahs

Sen de O’nun gölgesi

Veya sen O'nda O’nun gölgesi

Emir bütünüyle Hak

Harem’i muhterem

Helal onu helal klmaz

. Layk olmayan her eyden;

Çünkü yüceltir onu

Öyleyse mümin-insan- kamilin dndaki bütün yaratklar, Allah’a

görmeden ibadet ederken insan- kâmil müahede ederek O’na ibadet

eder. Kul iman sayesinde kemale erer ve bu durumda keskin bira
sahiptir. Hatta mümin bütün karanlklar ortadan kaldran keskin nu-

run kendisidir. nsan- kâmil müahede ederek Allah’a ibadet ettiinde,

O’nu bütün güçleri olarak görür ve bu durumda bakas bu ibadeti ye-

rine getiremez. Bakasnn bu ibadeti yerine getirmesi de beklenemez.

Bu makam, sadece mümin insan adna gerçekleir, çünkü o Rabbinden

dolay mümindir, çünkü Allah el-Mümin’dir.
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Bilmelisin ki, bu menzilde deilsen bu derecede bir tecrüben ve

kademin de yok demektir. Ben ulvi dereceyi elde etmeni salayacak

hususlara dikkatini çektim ki Allah’n herkesi bir mizaçta yaratmadn
örenesin. Allah onlar farkl mizaçlarda yaratmtr. Bu durum, onla-

rn arasmda akli düünme ve imandaki farkllklarn varl nedeniyle,

bedihi ve zorunlu olarak anlalr. Hak cihetinden, insann kardeinin

aynas olduu sana bildirilmitir. Mümin kardeinde bir insann vasta

olmakszn kendinden göremeyecei eyleri görebilir, çünkü insan ar-

zusuyla perdelenmi ve ona balanmtr. Kendi niteliini bakasndan

görünce, kendi aybn bakasnda görür; çirkin bir huy ise çirkinliini,

güzel ise güzelliini görür.

Bilmelisin ki, aynalar farkl ekillere sahiptir ve uzunluk, genilik,

düzgünlük, erilik, yuvarlaklk, eksiklik, azlk, çokluk gibi her bir ay-

nann eklinin verebilecei durumlara göre, görüleni dönütürerek

yanstrlar. Peygamberlerin Rablerinden gelen elçilik görevine kabili-

yetli olsunlar diye, insanlarn arasnda en düzgün mizaçl kimseler ol-

duklarn da biliyorsun. Her biri, elçilik ve risalet görevini Allah’n

onun mizacna verdii terkip ölçüsünde kabul edebilir. Her peygam-

ber, özel ve snrl bir mizaca sahip olduu için, belli bir kavme gönde-

rilmitir. Allah Hz. Muhammed’i ise tüm insanlara genel risalet göre-

viyle göndermitir. Onun böyle bir risalete kabiliyetli olabilmesinin

yegâne sebebi, tüm nebi ve resullerin mizacn içerecek genel bir mi-

zaçta yaratlm olmasdr. Binaenaleyh Hz. Peygamber, mizac en

dengeli, en yetkin ve yaratl en salam olan insandr. Bunu bilmeli-

sin!

Hakk, insann yaratl için kendisiyle ortaya çkabilecei en yet-

kin surette görmek istersen, bilmelisin ki, sen sana ait deilsin. Ya da

sen Hz. Muhammcd’in mizac gibi bir mizaca sahip deilsin. Hak sana

kalbinin aynasnda tecelli ettiinde. Hakk sana kendi mizacmn ve ek-

linin suretine göre kendi aynan göstermitir. Kukusuz Hz. Muham-

med’in kendi yaratlnda Rabbini bilmesini salayan dereceden daha

aada olduunu bilirsin. Öyleyse iman etmelisin, peygambere uymal

ve onu kendi suretini ve bakasnn suretini kendisinde gördüün bir

aynaya çevirmelisin. Böyle yapnca Allah'n aynasnda Hz. Muham-

med’e tecelli etiini de bilirsin. Aynada görenin baknda bir etkisinin
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olduunu belirtmitik. Hak en kâmil, mutedil ve güzel tarzda Mu-

hammed aynasnda zuhur eder, bunun nedeni onun aynasnn kendili-

indeki durumudur. Hakk Muhammed aynasnda idrak edersen, ken-

di aynana bakarken idrak etmediin bir kemali idrak edersin. man ba-

hislerine ve Hakkn kendi adna akllarn imkânsz sayp eriat dilinin

tespit ettii hususlara bakmalsn! eriat ve eriata iman olmasayd, aklî

düüncemizle bunlardan herhangi birisini kabul etmez, hemen redde-

der ve onu söyleyeni cahil ilan ederdik. Risalet ve iman, Hakkn kendi

yönünden idraklerini salayacak iman nasip etmedii akllara, onlarn

kavramaktan aciz olduklar bilgileri verdii gibi müahede esnasnda

da mizaçlarmz ve akl aynalarmz Muhammed aynasnda tecelli eden

Hakk kendi aynalarnda idrakten acizdir. Risalet hususunda görmeden

kendisine iman ettiim gibi bu nebevi tecellide de görerek onu müa-

hede ettim.

O olmasayd ve biz olmasaydk olmazd olan

Risalet gelmezdi Mevla Rahman’dan

Haber ve hükümlerle

Tbyan dediler buna

Tevrat ve ncil

Furkan ve Kuran da denildi

Aklllar fikirleriyle

‘

Burhan ’ dedi ona

Üçlendi: slam diye

Bir de iman ve ihsan diye

Kulunu yürüten münezzeh

hsanlarn göstermek üzere

Rahman’n suretine mahsus

nsan denilen o varlk

Peygamberler ard sra geldi

Grup grup veya tek tek
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Bize verdi ve bizi bürüdü

Dilediklerini gizlice

Cennet ve nehirleri

Sonra ravhan ve ardndan reyhan

Sonra kefederek sonra göstermekle

Gizleyerek ve bildirerek

Sana yapabileceim bütün nasihatimi yaptm. Hakk sadece pey-

gamberin aynasnda müahede etme peinde ol! O’nu kendi aynanda

müahede etmekten sakn. Bunun yan sra peygamberi veya Hakkn
onun aynasna olan tecellisini kendi aynanda müahede etmek peinde

olma. Bu da seni yüksek mertebeden düürür. Sen peygambere uymal

ve onun peinden gitmeye çalmalsn. Peygamberinin ayak izinin gö-

rülmedii bir yere ayak basma. Kâmil müahede sahibi olmak istersen,

ayan yalanlk mertebesinde onun ayann ardna bas! Bana emre-

dildii üzere, bütün nasihatimi yaptm. ‘Açk ayetler indirdik, Allah dile-

diini doru yola ulatrr.’
355

Bu menzildeki ilimlerden birisi, zan, tahmin ve ilahi takrir ilmidir.

nsanlarn çoundan gizlenen srlar, bu menzilden örenilir. Fertler bu

menzilden örenilir. Büyük savalar bu menzilden örenilir. Müsaba-

ka, Allah ile kullar arasnda gerçekleen yarn yeri, bu menzilden ö-
renilir. Bu, deerli bir bilgidir ve kimsenin nitelemeyecei üahi rahmet

ondadr. Tehdidin uygulanacan ileri sürenlerin görüünün redde-

dilmesi, bu menzilden örenilir. Rahmetin herkesi kuatmas bu men-

zilden örenilir, insan günah ilediinde, ilahi intikama ve belaya ma-

ruz kalr. Bu esnada insan ilahi intikama maruz kalaca bir alanda do-

lamaktadr. Allah bu yarta günahlar örten, silen, balayan, mer-

hamet eden, yumuak davranan gibi isimleriyle kuluyla yarrken kul

da günahlar ve hatalaryla Hakka doru koar. Hak da intikama koar.

Hak kulundan hzldr ve kul günahlara ulamazdan Hak intikama ula-

r. Böylece el-Gaffar (örten) ve kardeleri olan isimlerle onu günaha

kar gizler ve örter. Baka bir ifadeyle Hak kulunu ‘örten’ vb. dier

ismiyle geçer. Kul yarn ve yolun sonuna ulatnda, intikamm el-

Gaffar ismi tarafndan silindiini görür.
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Bu isim, ilahi intikam ile günahkârlar arasnda bir perde haline

gelmitir. Onlar ise bu isim ulamazdan önce günaha ulaacaklarna

hükmetmilerdi. Bu durum ‘Günah ileyenler bizi geçeceklerini mi zan-

nettiler
’356

ayetinde belirtir. Yani onlar günahlaryla rahmetimin geni-

liini geçeceklerini mi zannettiler? ‘Ne kötü hüküm verdiler .*
357

Aksine

onlara olan rahmetiyle onlar geçen, Allah’tr ki bu keremin zirvesidir.

Bu rahmet, tövbe etmeden ölen günahkârda tehdidin infaz edileceini

söyleyenlerde ortaya çkabilir. Günahkâr öldüünde Allah’n rahmeti

diledii bir yerde onu karlar. Hz. Peygamber’in ‘Kim Allah’a kavu-

mak isterse Allah da ona kavumak ister, kim O’na kavumak istemez-

se O da ona kavumak istemez’ hadisinin anlam bu menzilden öreni-

lir. Burada Hz. Peygamber ‘Allah ona kavumaz’ dememitir. Allah

sadece kendisine kavumay naho bulanla kavumay naho bulur.

Günahkârn naho bulduu ey, suçuna kar intikam alc ve cezalan-

drc olarak Hakkn kendisini karlamasdr. Allah da günahkârn na-

ho bulduu eye göre kendisini karlamay naho bularak onu mafi-

ret etmek ve raz olmak üzere karlar. Çünkü Allah, kendisine kavua-

cana inand halde bu insann O’na kavumay istemeyiinin yegâ-

ne nedeninin günahkârken Allah’a kavumay istemeyii olduunu bi-

lir. Bu nedenle Allah da günahn hakk olan cezalandrmayla kulunu

karlamay istemez. Buna mukabü, onu affederek ve mafiret ederek

karlar.

Zatn -ilah olmas yönüyle deil- bizatihi kendisi bakmndan hak

ettii özellikler bu menzilden örendir. Gerçekte Allah’a ait olsalar bi-

le, kendilerine dayandktan sonra bütün ileri diledii kullarna dön-

dürmesi bu menzilden örenilir. Mümin nefisler ile günahkârlar aras-

na perdelerin çekilmesi bu menzilden örenilir. Onlarn arasndan gü-

nahkârlar söz konusu olunca, bu kez perdeler günahkâr ile cezalar ara-

ma çekilir. Allah’n kullarna, maksatlarna uygun davranmas bu

menzilden örenilir. Âlemde tesir eden ve âleme yerletirden sebeple-

rin menzdi bu menzilden örendir. Sebeplerin neye çardklar ve

bunlardan icabet edilip edilmemesi gerekenler bu menzilden örenilir.

Uzaklarn yaknlara ve aadakilerin yücelere kavumas ve bu konu-

daki kaynama bu menzilden örenilir. Hak ile yaratklar denk sayann

bilgisizlii bu menzilden örenilir. Âlemin Allah katndaki mertebele-

rini bilmeyenin durumu bu menzilden örenilir. Tefsir ve temyiz.
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amelinden sahibine dönen ve dönmeyen hususlar, bu menzilden öre-

nilir. Eyann ömürleri, bu menzilden örenilir. Bu, bir eyin suretinin

bozulana kadar baki kalmasdr. Sureti bozulduunda, hak ettii ad or-

tadan kalkar. Bu ey donuk, bitki veya hayvan olabilir.

Kevnî sebepler yoluyla ilahi cezalandrma, bu menzilden örenil-

dii gibi sayesinde ceza verilen eylerin her biri Allah’n bir askeri ol-

duu bu menzilden örenilir. Âlemin birbirlerine ayet olmas, bu

menzilden örenilir. Mümin olan ve olmayanlarn nasihatleri bu men-

zilden örenilir. Delillerin açklanmas bu menzilden örenilir. Her

vakit ihtiyaç duyulan ey bu menzilden örenilir. tibar, irade meiyet

bu menzilden örenilir. lerde kendisine dayanlp dayanlmayacak

hususlar, bu menzilden örenilir.

Mümin kardeine kötülük yapmak arzusunun mümine dönmesi,

bu menzilden örenilir. Bu durum bütün ümmetlerde böyledir. Kya-

met günü olabilecek bir nitelii dünyada isteyenin durumu bu menzil-

den örenilir. Böyle birinin Allah katndaki durumu nedir? Hicret ve

muhacir, bu menzilden örenilir. Vehb olmakszn vehb, bu menzilden

örenilir. Bildii halde, cahilin ‘Eer bu Kitap senin katndan gelmi bir

gerçekse üzerimize gökten ta yadr veya bize ac verici bir azap getir
’358

demesine yol açan sebep bu menzilden örenilir. Böyle ayedere misal

olarak, ‘Doru sözlüysen, Allah’m azabm getir
’359

ayetini verebiliriz. Bu

ilahi habere bakmalsn, çünkü böyle bir söz, onlarn yalanlamadaki

abartlardr. Onlara göre peygamberin doru söyleme ihtimali olsayd,

böyle demezlerdi. Çünkü nefisler, menfaatlerini çekmek ve zararlarm

defetmek özelliinde yaratlmtr.

Peygamberlerin ümmetlere yumuaklk göstermesi ve onlara dua

etmesi, bu menzilden örenilir. Ahiret hayatn ve öteki zaman bil-

mek, bu menzilden örenilir. Doan güne ya da kabul edilebilir bir

delil yokken, bu mesele neye döner? Sebeplerin tür tür olmas bu men-

zilden örenilir. Allah Teala’nn dnda ilah edinenlerin mertebeleri bu

menzilden örenilir. Alimlerin ve metafizikçi hakimlerin snflar bu

menzilden örenilir. Müminin kendisine kar sabretmesi gereken hu-

sus bu menzilden örenilir. Sanat ve sanatkârn durumu, bu menzilden

örenilir. Hadis üzerinde tartmak ve tartanlarn mertebeleri bu

menzilden örenilir. Muhkem karsnda mücmelin veya müteabih
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karsnda mufassaln durumu bu menzilden örenilir. mann gerçek

olmayan eye ilimesi, bu menzilden örenilir. Bu husus ‘Batla iman

edenler'
360

ayetinde belirtilir. Bedbahtlk talebini hemen istemeyi gerek-

tiren duac, bu menzilden örenilir. man ve zülüf mertebeleri, sabr ve

tevekkül mertebeleri, doruyu bilip ondan uzak duranlar ve bu konuda

övülen ve kananan hususlar, bu menzilden örenilir. Misal olarak gy-

bet gibi uzak durulmas emredilen doruyu verebiliriz. Övülen ve k-

nanan bast hali bu menzilden örenilir. Bir eyi bilip kendisine bildii

söylenenin durumu bu menzilden örenilir. Varlklara yaylan hayat,

bu menzilden örenilir. Onun dünyada örtülü kalp ahirctte aça çk-

mas ve dünyada onu kef edenin hangi gözle kefedebilecei bu men-

zilden örenilir. Zorunluluk bu menzilden örenilir. Onun gitmesiyle

nasl gider? Allah’a giden yollar, bu menzilden örenilir. Bunlar farkl

olsalar bile hepsi dorudur. Bunlarn arasndan övülen ve knananlar

bu menzilden örenilir. Saliki mutluluuna ulatranlar ile Allah’a ula-

trc olsalar bile saliki mutluluundan uzaklauranlar bu menzilden

örenilir. lahi beraberlik, bu menzilden örenilir. Varlklarn bu ko-

nudaki mertebeleri, bu menzilden örenilir.

Bu menzilin içerdii baz genel bilgiler bunlardr. ‘Allah hakk

söyler ve doru yola ulatrr.’

ÜÇ YÜZ ELL ALTINCI BÖLÜM
Üç Gizli Srnn Menzilinin Muhammedi Mertebeden
Bilinmesi Hakkndadr. lahi Edepte Arabînin Srr,

Nefsi ve Tabii Vahyin Bilinmesi

Ne/simi nefsim için bezlettim ki, ulaaym

Bende olup da yerini fark etmediim kimseye

Bana benzeyen bir eklini görene dek

Peygamberinin bir emriyle Ö’nda gaib oldum
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O’nunla nimetlenmek ve ablaklanmak isimlerle

Bir bak. Yaratann hallerine!

Rahman hitap ederse sana kitaplardan

Hikmetinin srryla, hazr bulun orada!

Allah sana yardm etsin, bilmelisin ki, Allah boluu âlemle doldu-

runca, boluk onunla dolmutur. Sonra Allah bir ksm ötekilerine dö-

nüebilsin diye onda hareketi yaratmtr. Dönüen eyin doldurduu

boluun doas nedeniyle, bakalamalar sayesinde farkl suretler or-

taya çkar. Dolaysyla âlem sürekli bakalar ki insanlarn çounun

hakknda kukuyu kapld ‘yeniden yaratma’ bu demektir. Allah’n

srlarnda bu meseleyi gösterdii Allah ehli ise dünyann ahirete

ahiretteki (eylerin) de birbirlerine nasl dönütüünü görür. Nitekim

ahiretteki baz eyler dünyevî (eylere) dönüür. B durum, Nil, Frat,

Seyhun ve Ceyhun’un cennet nehirleri olduklaryla ilgili hadiste belirti-

lir. Bu nehirler, dünyaya yönelerek ahiretteki sureüerinden baka bir

surette dünyada ortaya çkmlardr. Baka bir misal, ‘Benim kabrim ile

minberim arasnda cennet bahçelerinden bir bahçe vardr’ hadisinde

belirtilir. Böylece o bahçe, belirli ve hesap edilir bir ölçüyle dünya top-

rana dönümütür. Aym ey, Muhassar vadisi için geçerlidir. O da

cehennemde bir vadidir ve dünyaya ulamtr. Âdem, Havva ve blis

ahiret âleminden dünyaya gelmi, tekrar ahirete döneceklerdir. Böylece

hareketin onlar tad mevhum yerin doasnn gereiyle suretleri

deiir ve bakalar. Baka bir ifadeyle söz konusu hareket onlarda bir

etki yaratr. Bu varlklar ruh ve cisim olabilecei gibi mekansz da ola-

bilirler. Binaenaleyh onlar sürekli hareket ettiren, Allah Tcala’dr.

Biz olmasaydk, ahiret dünyadan ayrlmazd. Allah bu izafette

âlemden sadece insan türünü ve cinleri dikkate alm, ez-Zahir ismin-

den zuhuru insana verirken el-Bâtn isminden de bâtnl cinlere ver-

mitir. Bu ikisinin dndakiler de onlara amade ve musahhar kalnm-

tr. Nitekim bu türler de, Allah’n kendilerini yerletirdii dereceleri

nedeniyle, birbirlerine amade klnmtr. Böylelikle dereceler, ilahi ha-

reketin kendilerini laduda dönütükleri eyin suretini verir. Bu su-

retler gözlerimize burada göründüü için, buras ‘dünya diyar’ diye ve

‘ilk yer
3

diye isimlendirilmi ve ‘dünya hayat’ denilmitir. Berzaha inti-



254 Fütûhât- Mekkiyye 12

kal edip oradaki bulunan suretlere -ki bu suretlerde neir ve dirili ger-

çekleir- dönütüümüzde ise o yer ‘ahiret’ diye isimlendirilir. Ahirette

i sürekli yaratl üzere sürer. Orada cennet ehli cennette, cehennem-

likler sonsuza kadar cehennemdedir. Ahirette bir hakikatte yeniden ya-

ratma görürüz. Öyleyse âlem, mütenahi-namütenahidir.

Hal böyleyken, bu nedenle insan kendini cennette veya kyamette

veya baka bir yerde veya bildii ve bilmedii bir surette ve baka bir

halde geliiyorken bulur. Bu yönüyle insan, uyanklktan uykuya ve ba-

zen aina olduu bazen olmad suretlere veya sevinmesini, salayan

güzel ve övülen hallere veya üzülmesine yol açan kötü ve knanan hah

lere dönüür ve tanr. Sonra bakalama hzla devam eder. Bu kez

uykuda kendisine tand manann gereini yerine getirmekle -ki uy-

kuda ona tanmt- uyankla döner. Bu esnada o özel bakalamann

verdii ey kendisinde kalr. Bu, bir sebep olmakszn uyanmak demek-

tir. Bu uyanma, nefsin gözün rahatlamasn salayacak hakkn uyku-

dan almasyla gerçekleen doal uyanmadr. .Uykudan uyankla bir

sebep nedeniyle geçtiinde ise ya duyu yönünden veya korkutucu bir

nedenle veya uykuda ortaya çkan ve uyanmaya yol açan skc bir ha-

reketten olabilir. Böyle bir uyanma, göze doal uykudan olan paynn
verilmesine denk düerse tamamdr; onunla örtimez ve uyandran se-

bep olmasayd göz hakkn alana kadar kii uyumaya devam edecek

idiyse, gözün hakk geride kalr ve baka bir uykuda göze hakkn verir.

Bu nedenle uyuyanlarn bir ksmnn uykular uzun sürer. Bu uzunlu-

un sebebi zikrettiimizdir. Üykunun ksalna gelirsek, onun iki se-

bebi vardr: Birincisi, belirttiimiz üzere, ya kendisini uyandran bir

sebebin varl veya o özel uykuda sahip olduu mizaç nedeniyle göze

hakknn verilmi olmasdr. Çünkü yorulan insann mizacyla rahatta-

kinin mizac bir deildir. Yorulan insan yorgunluunu ortadan kald-

racak rahat arar. Böylelikle uyku kendisini kaplar ve uzun sürer. Çün-

kü o, tam olarak rahatlamak istemektedir. Dolaysyla uykusunu tam

olarak almadan üç sebepten birisi veya hepsi veya hangisi gerçekle-

mise ona göre bir ksm ortaya çkmadan uyanmaz. Bu sebepler uyku-

sunda gördüü skc bir durum veya uyank birisinin kastl veya yük-

sek sesle veya hareketle onu uyandrmasdr. Ksaca duyu âleminde

gerçekleen bu sebeplerden herhangi birisi onu uyandrmak üzere ka-

stl olabilecei gibi uyandrma kast olmakszn tesadüfen de gerçekle-
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cbilir ve onu uyandrabilir. Üçüncü durum, nefsin yapmak istedii bir

ii yerine getirmek düüncesiyle ilgiliyken uyumaktr. Nefs o düünce-

nin etkisinde ve onunla megulken uyar. Bu düünce onu skar ve göze

uykudan hakkn vermeden uyanr.

Bu açklamalar yapmamzn maksad, âlemin her nefes bakalama

ve dönüme içinde olduunu belirtmektir. Bakalamaya kabiliyetli

cevher kendiliinde bakalamayan sabit bir hakikat olmasayd, o ba-

kalamadan önce üzerinde bulunduu durum bilinmezdi. Bakalama-

larn bir ksm gizlidir ve idrak edilemez. Bir ksm nefsin alglayaca

kadar açktr. Bu ksma misal olarak zahiri düünce ve hareketlerde hal-

lerin bakalamasn verebiliriz. Bazen bakalama alglanmayacak ka-

dar incelir ve gizlenir. Misal olarak bilgi ve güçlerde veya renklilerin

benzerlerinin yenilenmesiyle renklerinin bakalamasn verebiliriz.

Böyle bir bakalama keif ehli tarafndan alglanr. Onlar, bu durumu

alglar ve bakasn bu durumu alglamaktan körletiren perdeyi ancak

keif kaldrr.

öyle sorabilirsin: Alemdeki cevherlerin kendisine dönütüü cev-

herin mahiyeti nedir? öyle deriz: Mümkünler sabit eyliklerinde on-

lardan bakas deildir. Bu durum ‘

Bizim irade ettiimiz bir eye sözü-

müz ol demektir’
361

ayetinde belirtilir. Bir ey ‘ol’ sözünden ortaya çkt-

nda, artk o varlk eylii deildir. Bu durum ‘
Berii önceden yarattm,

sen bir ey deilken’
362

ayetinde belirtilir. Seni ben takdir ettim, varlk

eyliin yoktu. Bu, gerçekte zuhur eylii, yani kendisini için ortaya

çkmaktr. Bununla birlikte sübut eyliinde kendi hakikatiyle zuhur

ederek bakasndan ayrlmtr, fakat bu zuhur -kendisi için deil-

Rabbi içindir. Bir ey zuhur etmesi için söylenen ‘ol’ emrinin kendisine

ilimesinden sonra, kendi adna ve kendisi için zuhur edebilir ve bunun

ardndan kendisi adna zuhuru elde eder. Artk kendisini bilir, kendisi-

ni görür, sübutl eyliinden varlk eyliine dönüür. öyle de diyebi-

lirsin: ‘O daha önce kendisi için zuhur etmemiken, Alim ve Aziz’in

takdiriyle kendisi için zuhur ettii bir hale dönümütür.’ Doan bir

k, dönen bir felek ve yüzen bir yldz olmak üzere bütün âlem, ilahi

vahiyle doma ve batma arasndadr. lahi vahiy âleme zuhur ve giz-

lenme emrini verir. Ayn zamanda (bütün bu unsurlaryla) âlem nefsin

vahyiyle hareket eder. Söz konusu vahiy, Hakkn âlemden ve âlemin
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Haktan talep ettii eydir. Böylece Hak kendisine vahycttii gibi âlem

de Hakka vahyeder. Hak bazen kulunun kendisine vahycttii eye göre

davranrken bazen öyle davranmaz. Nitekim kul da böyledir. Hak ona

vahiyle bir emir verdiinde, kul onu yapar veya terk eder. Böylelikle

bazen O’na itaat ederken bazen asidir. Binaenaleyh Halt verirken ve

vermemede yükümlü kulun suretiyle tezahür eder. Bu esnada kul Hak-

ta kendi suretini görmütür. Öyleyse kul herhangi bir hususta Hakka

dua eder de Hak karlk vermezse, sadece kendisini knamaldr.

Meleklere baknz! Onlar Allah’n kendilerini çard ite O’na

asi olmadklar için -nitekim Allah onlardan haber verirken böyle der-

hangi i için dua ederlerse, Allah da onlara olumlu karlk verir. Çün-

kü onlar, Hakkn daverine karlk vermelerini engelleyecek bir surete

sahip deillerdir. Âlem ise Haktan üzerinde bulunduu durumu mü-

ahede eder. Bu nedenle Hz. Peygamber, Fatiha okuduktan sonra

‘âmin’ diyen hakknda ‘Amin demesi meleklerin âmin demesine uyan

insan balanmtr5

der. Çünkü meleklerin âmin demesi ve dualar Al-

lah katnda makbul ve karlk bulan bir duadr. Kulun ‘âmin’ duas da

meleklere icabet vaktine denk gelmi, dolayl olarak onun için de icabet

gerçeklemitir. Ne var ki onun içinde bulunduu hal, belirli bir vakit-

te Hakkn emrine balanmasna karlk olarak kendisine olumlu kar-

lk vermeyi gerektiren vakit olmaldr.

Âlemde aslolan, yaratltaki ilahi emri kabuldür, isyan ve itaatsiz-

lik, nispi olarak kendisine ilien geçici durumdur. Gerçekte hiç kimse

Allah’a asi olamaz veya O’na itaat edemez. Bütün i, ‘Emir O’na dö-

ner
’363

ayetinde belirtildii üzere, Allah’a aittir. Öyleyse kullarn fiilleri

Allah tarafndan yaratlm, kul ise yaratmann mahallidir. Bütün âlem,

üç srda snrldr; cevher, suret ve bakalama Bunlarn dördüncüsü

yoktur. öyle sorabilirsin: Âlemdeki bakalama hangi ilahi hakikatten

kaynaklanr? öyle deriz: Hak kendisini ‘her gün bir ite olmak ’364
özel-

liiyle nitelemitir. e’nier farkl farkldr. Allah kendisini kulunun töv-

besiyle sevinmek özelliiyle nitelemi, var olmazdan önce ise tövbeyle

sevinmemitr. Hz. Peygamber ‘Siz bkmadan Allah bkmaz’ der. Bu-

radan hareketle, O’nu bilenler -ki peygamberlerdir- Allah’n kyamette

hiç kzmad ve bir daha kzmayaca ekilde anna layk bir tarzda

kzacam söylemilerdir. Demek ki peygamberler, Allah’ bu kzmann
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öncesinde bu halle nitelenmedii belli bir halde olmakla nitelemiler-

dir. Sahih hadislerde, kyamet günü Allah'n kullarna farkl suretlerde

tecelli edecei zikredilmitir.

Bakalama ve halden hale girmek, istihalenin ta kendisidir. Öyle

olmasayd, âlem balangçta yaratlmaz ve varlkta Allah’a eitlenirdi.

Böyle bir ey gerçekte doru deildir. Allah farkl suretlerde kullarna

zuhur etmeyi kabul etii gibi ayn ekilde yaratmam, sonra yaratm-

tr. Allah ezelde alim, kadir, yani mümkünü var etme özgücüne sahip

olmakla nitelenmitir. Fakat yaratma suretinde zuhur edip etmeme

özelliine sahiptir. Böylelikle Allah dilediinde yaratrken, mümkünün

suretinde ortaya çkar ve bütün mümkünlerin O’nunla ilikileri ayndr.

Mesela Zeyd’in Allah tarafndan dün veya imdi yaratlm olduunu

biliriz, bununla birlikte Hak kadirdir ve Zeyd’in varl sonradan ol-

mutur. Zeyd hakknda verdiimiz hükmün aymsm âlemdeki ilk varlk

hakknda vermeliyiz: Kendisini henüz var etmemi olsa bile, Allah bir

eyi var etmeye güç yetirme özelliiyle nitelenmitir. Nitekim sen de

dururken hareket etme gücüne sahipsin. Hareket etmesen bile o güce

sahipsindir ve buradan bir imkânszlk yoktur. Çünkü (Allah’m kudre-

tiyle ilikisi bakmndan) imdi var olup bakasndan sonra gelen ile ilk

mümkün arasnda bir fark yoktur. Çünkü Hak var olmad bir anda

Zeyd’i yaratmakla nitelenmi deildir.

Öyleyse -eer anladysam suret tektir. Allah kendisi adna bu lafz

kullanm olsa bile, O’nun için ‘istihale’, bakalama lafz kullanlmaz.

Bizim söylediimiz makuldür, fakat yine de bu snrda dururuz. Öyley-

se sadece Allah, O’nun teveccühü ve mümkünlerin Allah’n bu tevec-

cühle irade ettii eyi kabulü vardr. Bunlar, hem kendilerinin hem de

hükümlerinin ortaya çkmas gerekli üç eydir. Öyleyse batmak, doup
sonra batan bir doandan meydana gelebilir. Zuhur ise bâtnlktan fa-

kat ‘bâtnlktan olmakszn’ olabilir. ‘Bâtnlktan olmakszn’ derken,

daha önce zahir deilken bâtn olmu, sonra bu bâtnlktan zuhur et-

mi olmay kast ediyorum. Aksine zuhur sürekli bâtn kalandan gerçek-

leir. Allah o eyi izhar etmi, o da kendisi için zuhur etmitir.
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VASIL

Bir eyin Zati Niteliinin Ondan Ayrlmas Mümkün
Deildir. Nitelik Kalkarsa, Mevsuf da Kalkar!

Bir eyin zati nitelii ondan ayrlmaz; ayrlrsa kendisi de, yani

mevsuf da ortadan kalkar. Böyle bir nitelik nitelenenin kendisidir, ba-

kas deildir. Daha önce mümkünler için yokluun zati bir nitelik ol--

duu söylenmiti, çünkü mümkünün ezelde var olmas imkânszdr. O
ezelde ancak yok olabilir ve bu nedenle yokluk onu zati, nefsi bir nite-

lik olarak önceler. Mümkünler kendiliklerinde hakikatleri ve suretleri

itibaryla ayrmtr, çünkü hakikatler, bu ayrmay gerektirir. Allah

Teala onlara varlk hali giydirmek istediinde -ki Allah vardr ve O var-

ln kendisidir^ mümkünlerin istidat ve hakkatieriyle mümkünler için

zuhur etmi
, mümkünler de kendilerini yaratann varlnda kendileri-

ni görmülerdir. Onlar bu esnada yokluktaki hallerindedirler, çünkü

onlar, yokluk halinde idrak sahibi olduklar gibi yokluk halinde onlar

-idrak eden tarafndan da idrak edilirler. Bu nedenle eriatta Allah’n

mümküne var olmay emrettii ve onun da var olduu zikredilir.

Yokluk halindeki mümkün duyma özeliine sahip olmasa ve ken-

disine yönelen Hakkn emrini idrak etmeseydi ' var olmaz veya Hak

onu var olmakla, kendisini ise yoklukla nitelenene söz söylemekle nite-

lemezdi. Böylelikle mümkün, her bir idrake özgü eyleri idrak etmesini

salayan idrak güçlerine sahiptir. .Allah mümkünlere var olmay emret-

tiinde, kendisiyle nitelenecekleri bir yarlk bulamamlardr, çünkü

sadece Hakkn varl vardr. Bu nedenle onlar Hakkn varlnda su-

retler olarak ortaya çkm, bu sayede ilahi ve kevn nitelikler birbirine

girmitir. Böylece yaratklar Haldun niteliiyle nitelendii gibi Hak da

onlarn nitelikleriyle nitelenmitir. Bazlar bu makamda ‘Allah’tan

bakasn görmedim’ derken doru söylemitir. Bir ksm ‘Sadece âlemi

gördüm’, bir ksm süratle bakalama gerçekletii için ‘bir ey gör-

medim demi’, ve doru söylemitir. Bir ksm ‘Gördüüm her eyden

önce Allah’ gördüm’ demitir. Bu, mümkünün yokluk halinde idrak

sahibi olduu hususunda, söylediimiz meselenin bir neticesidir." Var

olmas eklindeki ilahi emir mümküne gelince. Hakkn varlndan



Yirmi Dördüncü Sifir. 259

bakasn bulamam, onda kendisi için ortaya çkmtr. Böylece Hakk

kendisini görmezden önce görmütür. Hak varln ona giydirdiinde,

yine kendisini görerek, ‘Gördüüm her eyden önce Allah’ gördüm’

demitir. Yani onda tekevvün etmezden önce Allah’ gördüm. Gerçei

böyle bilmeyen, Hakk bilmedii gibi yaratklar veya nispetleri de

bilmez. ‘Her ey’363 bakalamalar nedeniyle sureti itibaryla
‘yok olucu-

dur, onun/O’nun vechinden baka !’
366

‘Vecih’ kelimesindeki zamir, eye

döner. Bir ey sureti bakmndan yok olurken vechi ve hakikati yönün-

den yok olmaz. O halde sadece kendisi için kendisiyle zuhur eden

Haldun varl vardr, hüküm O’na aittir. Yani vechi bakmndan o e-

ye ait hüküm O’na aittir. Böylece suretlerin deimesi nedeniyle hü-

kümler deiir. ‘O’na döndürülürsünüz -’
367 Bu hüküm, yani vecih hak-

kndaki hüküm, O’na döner. O halde hüküm ve tahkim bakalatrma-

ya aittir. Çünkü maksat O’dur ve bu durum zorunludur. O halde sade-

ce tek hakikatte gerçekleen yok olma ve var olma söz konusudur. Al-

lah’tan bakasna ait deitirme yoktur.
‘
Allah’n kelimeleri deimez .’

368

önce ve sonra Allah’a ait iken deitirme de O’na aittir. Allah lk ve

Son olmasn bildirdii ayn yönden bununla hüküm verir. Öyleyse sa-

dece burada, berzahta ve ahirette ortaya çkan sureder vardr! Bu du-

rum ‘biz, (dünyadaki) ilk halimize mi döndürüleceiz
’36V

ayetinde belirti-

lir. Onlar bunu vehim zannetmi gerçei incelemeden öyle demiler-

dir: ‘0 zaman bu, ziyanh bir dönü olur
’370 Onlarn zuhur eden varlk-

lardan baka bir ey olmadklarn görselerdi, imkânsz saymaz ve on-

lardan uzaklamazlard. Çünkü onlarn gözleri sadece o eylere bakar.

Gördüklerini veya kesin bildikleri bir eyi inkâr edebilirler? Bu idrake

sahip olmayan kimse, bilgi ve marifetten yoksundur. Müahede ve ke-

if ise bu bilgiyi verir.

Bu menzildeki ilimlerden bazlar unlardr: Mucizeler bu menzil-

den Örenilir. Sönme bu menzilden örenilir. Yaratlta varlklarn ar-

dkl ve birbirini takip etmesi bu menzilden örenilir. Yakn bu

menzilden örenilir. Haberle gerçekleen eyler, övülen ve knanan

eyler, gazap ve ilerin tanmlarnda haklarnda gerçekleecei ey bu

menzilden örenilir. Zayflara merhamet, bu menzilden öreniür. Bü-

tün yaratklar asl itibaryla zayfolduuna göre rahmet onlarn hepsini

kapsar. Alemin ilah isimlere varis olmas, bu menzilden örenilir.

Temkin ve ahitler bu menzilden örenilir. Saknlan ve saknlmayan
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eyi ayrt etmek üzere, beyan bu menzilden örenilir. Diilerin erkekle-

re katlmas bu menzilden örenilir. Bu katlma, edilgeni olmas yö-

nüyle edilgenin etkene katlmasdr. Öyle ki, i kendisinden baka bir

edilgenin meydana, gelmedii baka bir edilgene varr: Baka bir yön-

den i hiçbir edilgeni olmayan faile ular. O ise Haktr.

Yönlerin tek hakikatte farkllamas bu menzilden örenilir. Eser-

lerin ve onlarn kendilerini bilene verdikleri bilgiler, bu menzilden ö-
renilir, Buradan Samiri Cebrail’in ayak izinden bir tutam almtr; eser-

lerin ve izlerin etkisini bilmeseydi buiu yapmazd. Bir eyi aramak

üzere, izi takip edenler bu konuyla ilgilidir. Mudularn bedbahtlarn

ayaklar karsndaki durumu buradan bilinir. Bu bilgi sahibi toprakta

onlarn izlerini gördüünde, bunu ayrt eder, ahslarn görmese bile

ayak izlerini gördüünde gördüüyle onlar hakknda hüküm verir. Ta-

riz bu menzilden örenilir. Onlarn yürüyen bir misal hakkndaki u
sözleri bu menzilden örenilir: ‘Kukusuz muarz yalandan yüz çevir-

me imkânna sahip deildir:’ Tevriye bu menzilden örenilir. Bu ne-

denle Hz. Peygamber bir yöne sava için çkmak isteyince, aksi istika-

mette giderdi.

A

Alemde sebeplerin verdii hikmetler bu menzilden örenilir. Hal-

lerin güçlü adamlar üzerindeki hükmü bu menzilden örenilir. Hatta

hallerin her bir ey üzerindeki hükmü bu menzilden örenilir. Bu
menzilden Allah itaat edenden raz olur, diledii günahkârlara gazap

eder. Bir ahsn saldrsna urayan kimseye ayn nitelikteyken yardm

edilmesi bu menzilden örenilir. O kii Allah’n kendisini yaratt be-

deni bakmndan onun zdddr. Bu durum genellikle hayvanda ortaya

çkar. Allah’a yönelmeyi gerektiren sebepler bu menzilden örenilir.

Bunlar, kahr sebepleridir. Düüncelerin yolculuu, bedenlerin yolcu-

luu ve her birisinden meydana gelen neticeler, bu menzilden öreni-

lir. nsann doas gerei muhtaç olduu eyi aramay brakmas, bu

menzilden örenilir. Misal olarak, bazlarnn u ifadesini verebiliriz:

‘Yoksul Allah’a muhtaç olmayandr.’ Bu söz son derece naho olsa bile,

anlam gayet güzeldir, çünkü teslimin en yüksek derecesini anlatr. Bu
makam, Allah’ vekil edinenin makamdr. Çünkü Allah kulun yararna

olanlar en iyi bilendir. Dolaysyla kul kendi maslahat ve yararn bil-

medii için Allah’a ihtiyaçlarn söylemez. Binaenaleyh yoksul ve fakir,
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Allah’a belirli bir ihtiyac olmayan, bütün ilerini Allah’a havale etmi

kimse demektir.

Bu makam ve hal sahibi adna meydana gelen neticeler, bu men-

zilden örenilir. Kadnlarn varlktaki deer ve menzillerini bilenin du-

rumu bu menzilden örenilir. Bu nedenle Allah kadnlar Hz. Mu-

hammed’e sevdirdi ve bu sevgi ‘ihtisas’ srlarndandr. Allah Teala Hz.

Musa’ya bunun deerini bildirince, bir kadnn mihrini ödemek üzere

on sene ücrede çalmtr. Burada ‘kadn’ derken âleme yaylan diilii

kastetmekteyim ve bu diilik kadnlarda daha barizdir ve bu nedenle

sevdirildikleri kimseye sevdirilmilerdir. Çünkü akli düünce, doal

ehvetten zak olduu için, bu hükmü vermez. Bu akl, kendi iddiasna

göre doal-hayvani ehvetten uzaklamasnn baka bir doal ehvetten

kaynaklandn bilmez. Baka bir ifadeyle bir eyi deersiz görmek

deersiz gördüü eyin tesirinde gerçekleir. Dolaysyla bu esnada da

o eyin edüsinin dna çklmaz. Böyle bir akl, cahiller cahilidir. Ka-

dnlarn yegâne erefi cinsel ilikide secde haline gelmek olsayd bile

(yeterli olurdu). Secde namazda kulun en deerli halidir. Okuyucula-

rn nefislerinde ehveti harekete geçirtip, benim söylediklerimi anla-

mayacaklar için bu ehvedn onlar Hakkn davetinden perdelemesin-

den korkmasaydm, bu konuda hiçbir eyin kendisinden daha üstün

olmadn gösteren hususlar zikrederdim. Fakat cinsel ilikinin kulla-

nlaca yerler vardr. Bu nedenle güzel kokuyu sevmek ve namaz

onunla birlikte zikredilmitir. Allah’n isimlerinden birisi et-Tayyib’tir.

Ailesinin muhtaç olduu atei aramak üzere yola çkan Hz. Musa’ya

Allah’n söyledii sözden meydana gelen neticelere bakmalsn! Hz.

Musa kendisini bütünüyle ailesinin ihtiyacna verdiinde ve onlar için

çaltnda, Allah ihtiyaç duyduu eyde kendisine nida etmi ve ‘Ate-

in bulunduu yerdeki ve çevresindekiler mübarek klnmtr’ 371
demitir.

Düünen kimse için, ittifakta bulunan farkllkta hakikatin bulun-

mas bu menzilden örenilir. Yüksekte olann aadakine ve onun

kendisine muhtaçl bu menzilden örenilir. Bu bilgi terazinin incelii

nedeniyle en çetin ilimlerdendir, çünkü herkes bu teraziyle ölçemez.

Özellikle de Allah
‘

Cinleri ve insanlar bana ibadet etsinler diye yarat-

tm’372
ve

‘
Sizden rzk istemiyorum, beni doyurmanz da istemiyorum

’373

ayetlerinde belirtilir.
‘
Sizden nzk istemiyorum, beni doyurmanz da iste-
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miyorum’ ayetinden ne anlyorsun? Biliyoruz ki Allah kullarndan r-

zk istemez ve O yemek de yemez. Allah rzklandran ve yediimiz be-

sine gücü veren kuvvet sahibidir. Buna ramen Allah ‘beni doyurmala-

rn istemiyorum’ demitir. Benim kuvvetim doyduumdan meydana

gelir, hatta besin ve yemek olmakszn gücüm vardr.

Âlemdeki önderlik bu menzilden- örenilir. Âlemdeki nizamn

imamlk ve önderlik sayesinde gerçeklemesi ve maslahatlarn ona bal
olmas, bu menzilden örenilir. Bilginin öretilmesi, bu menzilden ö-
renilir. Göreli ve mutlak gaybten bakasnn olmad bu menzilden

örenilir. Bir eyi talep edip o ey verildiinde reddedenin durumu bu

menzilden örenilir. Talep edeni talebe sevk eden nedir? Redde yol

açan sebep nedir? Bu bilgiyle -bir belirleme olmakszn- genel olarak

talebe sevk eden sebep örenilir. ahsn ancak kendisinde hükmü bu-

lunan kimseye tabi olmas bu menzilden örenilir. Onuh üzerinde

hükmü olan kendisini sevdii kimsedir. te bu bir -zorlama uymas

deil- ihtiyari uymadr. Çünkü zorlama uymas zikrettiimiz hükme

sahip olmayabilir. Bununla birlikte ;âk kendisindeki ak nedeniyle

mecbur olabilir. Fakat iki hareket arasndaki fark açktr.

Bu menzilde ifade ve ondan meydana gelen netice örenilir.

Ahirette haklarnda ihsann artaca snflar bu menzilden örenilir.
A “ ^

Alemin kentlisi adna talep edilmesi gereken sebep bu menzilden öre-

nilir. Saknlmas gereken yma ve saknlmas gerekmeyen uyma; k-

nanan saknma ile knanmayan,saknma bu. menzilden örenilir. Âlem-

de helak olmay gerektiren eyler bu menzilden örenilir. Âlemde mer-

tebelere göre gerçekleen derecelenme bu menzilden örenilir. Nesep

ve hasepler, intisapta üstünlüü gerçekletiren sebep ie gerçekletir-

meyen sebep bu menzilden örenilir. *
.. . ..

Hz. Peygamber’in nesebi knamay yasaklamas bu menzilden ö-
renilir. Megul eden korkular, bu menzilden örenilir. Cebir nedir ve

mecbur kimdir; bu menzilden örenilir Tenzih bu menzilden öreni-

lir. Senann sonuçlar ve sebepleri, bu menzilden örenilir. Hükümler

bu menzilden örenilir. Bu hükümler kime nispet edilir ve onlarla kim

hüküm verir? Gerçeklemeyen takdir bu menzilden örenilir. Gerçek-

leseydi ne netice verecekti? Acaba gerçeklemesi âleme rahmet babn-

dan terk edilir mi, edilmez mi? Delilleri ortaya koymak bu menzilden
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örenilir. Snanma ve faydas bu menzilden örenilir. Kimya sanat bu

menzilden örenilir. tibar bu menzilden örenilir. Temenni ye onun

faydal ksmlar ve sahibine fayda salayan hususlar; bir netice verme-

yen ve fayda salamayan hususlar, bu menzilden örenilir. Her varl-

n ehil oluu eye ehliyeti bu menzilden örenilir. Yapt iten daha

faziletli bir ödülle cezalandrlan kimse, bu menzilden örenilir. Soru-

landan daha fazlasyla cevap verenin durumu bu menzilden örenilir.

Mümine yasaklanan hususlar bu menzilden örenilir. Bu yasaklama

asl üzere kalmak mdr? Çünkü o, bir terktir. Niçin emirden sonra

gelmitir. Hâlbuki her ikisi de Allah’n hükmüdür.

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr.’

ÜÇ YÜZ ELL YEDNC BÖLÜM
lahi Mertebeden Hayvanlarn Menzilinin ve Onlarn

ki Musevî Sr Altnda Ezilmesinin Bilinmesi

örtüler.ve kilitler çekildi

Çok büyük ve yüce bir i için

Çekiltneseydi onlar gözlerimize gözükürdü

Ortaya çktnda bizde milel ve nihai

Dürüldüünde hastalk ortaya çkmazd

Veya ilaç veya tp veya hastalklar

Veya nefsin giyecei bir yenilik olmazd

Vasta da olmaz veya kapsama

Perdeler gözde suretleri görür

Onlar yorulmaz, bu görmeden
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Alemin gözleri perdenin ardndan bakar

Perdeler akln görmediini görürler

Ey talibi Allah sana yardm etsin, bilmelisin ki, ileri kendiliklerin-

de mahiyeti üzere bilmen, Allah sana kendinden yardm edip onu sana

zatndan gösterdiinde mümkün olabilir. Böylece, zevk yoluyla ö-
renmek istediin eyin bilgisini kef yoluyla örendiinde elde edersin.

Bu bilginin gerçeklemesinin yegâne yolu ise ezeli inayettir. Bu inayet

sana kendisini kabul etmeni salayacak tam bir istidat ihsan eder. Söz

konusu istidad sen nefsan ryazeder, bedeni-mücahedeler, ilahi isim-

lerle ahlakianmak, meleki-temiz ruhlarla tahakkuk etmek, meru bir

yolla temizlenmek -makul yolla deil-, varlklara ilgiden uzaklamak ve

kalbini Hakkn dndaki her eyden boaltmakla elde edebilirsin. Kal-

bini boaltman gerekir, çünkü Hak kendisi için senden kalbini seçip

onu imanla nurlandrd ve böylcce kalp Hakkn celalini sdrabildi, Bu
nitelikteki bir insan mümkünleri Hakkn gözüyle görür ve mümkünler

de ona görünür; mevcut olmasalar bile, onun adna yitmi de deiller-

dir. Mümkünlerin üzerine yayldnda iman nuru böyle bir insann

kalp gözüne, hatta ba gözüne yokluk hallerinde mümkünlerin görü-

nen, duyulan olduklarn gösterir.

Onlar d varl olmayan sübutî bir duyma ve görmeyle görülür

ve duyulurlar. Hakkn gözü onlardan hangisini dilerse, benzerlerinden

baka biri olmakszn, Arapçada ‘kün (ol)’ sözüyle ifade edilen emriyle

ona yönelerek emrini kendisine duyurur. Emir alan hakikat ve ayn ise

emre koarak Hakkn öl* sözünden meydana gelir, daha doru bir ifa-

deyle kelimenin ayn olur. Mümkünler kendilerine ait ezeli yoklukta

özü gerei varl Zorunlû’y bilir, 0*nu tespih ederler. Bu, ezeli bir

tespih ve kadim-zatî bir övgüdür. Bu esnada onlarn mevcut hakikatle-

ri olmad gibi bulunmayan bir hükümleri de yoktur (kendileri yok

fakat hükümleri sabit). Bütün mümkünler belirttiimiz nitelikteyken

Hakka dair bir cehalet onlara elik etmezken, kendileri için var olup

zuhur etiklerinde söz gelii konumayan bir donuk iken durumlar na-

sl olabilir? Ya da bir bitkiyken Yaratcsn nasl tazim etmesin ve O’nu

haka’l-yakin bilmesin? Veya hayvan iken kendi haliyle nasl tasdik et-

mesin? Veya insan iken, Rablerine balanmasn? Böyle bir durum im-

kânszdr.
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Her mevcut kendi diliyle Allah’a hamd eder. Bu dil anlalmaz ve

herkes buna dikkat çekmez. Keif ehli müahede ederek bu tespihi du-

yarken mümin iman ederek ve Allah’a ibadetin gerei olarak onu kabul

eder. Allah Tcala öyle der:
cHer ey O’nun hamdini tespih eder, fakat siz

anlamazsnz. Çünkü O Halim ve Gafur 'dur.
,275

Burada perde ve örtmek

anlamndaki el-Gafur ismi zikredilmitir. Öte yandan Allah Tcala ceza-

landrmay sonraya erteleyen ve hükmünü hemen uygulamayan bir

isim zikretmitir ki o da el-Halim’dir. Çünkü Allah kullarnn bir ks-

mnn keif ve imandan mahrum olacaklarn bilir. Bunlar, fikirlerine

köle olmu aklclar ile ‘itibar’ ile yetinenlerdir. Onlar, zahirden bâtna

geçip zahiri brakan kimselerdir. Böylelikle onlar, keif sahibi olmadk-

lar ve imandan da mahrum olduklar için, zahiri brakarak bâtn ifade

ederler. Çünkü Allah onlarn gözlerim varlklar gerçekte bulunduklar

durumda görmekten perdelemi, önlerini görmelerini salayacak bir

nuru verecek imann kalplerine girmesinden mahrum kalmlardr.

Ulu’l-azm sahibi velüer arasndan özü sözü doru müminlere ge-

lirsek, zahiri brakp bâtna geçmezler! Zahir ile birlikte bâtna, harf ile

birlikte manaya geçerler, harften yüz çevirmezler. Böylelikle ileri iki

gözle görür, iman nuruyla iki tepeyi müahede ederler. Binaenaleyh

onlarn gördüklerini inkâr etmeleri mümkün olmad gibi yakînen

bildiklerini de inkâr etmezler. Allah onlara mümkünlerin konumasn,
dala doru bir ifadeyle var olmalarndan önce (sübut halinde) müm-

künlerin konumalarn duyurmutur. Çünkü onlar bu esnada sübutî

bir hayatla canl, sübutî bir konumayla konuan ve idrak sahibidir.

Çünkü onlar, kendiliklerinde sübutî eylerdir. Varlk eyliini kabul et-

tiklerinde, onu bütün nitelik ve özellikleriyle birlikte kabul ederler.

Onlarn nitelikleri kendilerinden baka deildir. O halde onlar varlk

eyliklerinde vücûdî bir hayatla canl, vücûdî bir konumayla konuan

ve idrak edendirler.

Allah Teala baz kullarnn gözlerini bu mümkünlere ve bütün var

olanlara yaylan hayat, konumay ve idraki görmekten perdelemitir.

Nitekim Allah Teala akl ve fikir sahiplerinin ba gözlerini bütün var-

lklarda ve bütün mümkünlerde zikrettiimiz hali idrakten perdelemi-

. tir. Keif ve iman sahipleri de bu varlklarda yokluk ve varlk hallerinde

gerçein bilgisine sahiptir. Bunlardan hangisinin canll gözükürse,
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.‘canl’ diye isimlendirilirken canll gizli kalp bütün gözlere görün-

meyenler, ‘bitki
5

veya ‘donuk5

diye isimlendirilmitir. Böylelikle varlk-

lar perdelilere göre taksim olunmuken keif ve iman sahiplerine göre

taksim olmamtr. htisas ehli olan keif ve müahede ehline müahe-

deleri bu bilgiyi vermiken perdelilere müahede bir ey vermemitir.

Müahede ehli bu nedenle ‘duyduk ve gördük’ derken perdeliler ‘ne

gördük ne duyduk5

der. man ehli ise ‘iman ettik ve doruladk 5

der.

Allah ise öyle der: ‘Her ey. oriun/O’nun hamdini tespih eder
™76

Burada

‘ey’ kelimesi belirsizdir. Baka bir ayette ‘Görmez misin ki, Allah’a gökte

ve yerdeki her ey, güne, ay, yldzlar, dalar, canllar secde eder
’377

bu-

yurur. Burada fikir ehli perdeliler ile müahede ve iman sahipleri ara-

snda haklarnda görü ayrl bulunan donuklar, bitkiler ve hayvanlar

zikredilmitir. Allah ‘Göklerde ve yerde olan hayvanlar Allah’a secde

eder
’378

buyurur. Baka bir ayette- ‘imek O’nun hamdini tespih, eder
'379

buyurur. Baka bir ayette
‘

Göklerde ve yerdeki her ey dileyerek ve isteye-

rek Allah’a secde eder, onlarn gölgelen de secde eder
,i80

buyurur. Baka

bir ayette
‘Karnca

,
ey karncalar, evlerinize girin, Süleyman ve askerleri

sizi farknda olmadan çinemesin’ demi, Süleyman karncann sözlerine.

gülmütür’
381

buyurur. Baka bir ayette ‘Bize kudili öretildi
5382

denilir.

Hüdhüd Süleyman’a öyle der:
‘

Ben senin bilmediini bilirim, sana

Sebe’den kesin bir bilgi getiririm, bir kadn onlarn hükümdardr, ona her

ey verilmitir, büyük bir taht vardr. Onun ve kavminin Allah’a deil de

günee taptklarn gördüm .’
383

Allah’n Hüdhüd’e zikredilen konuda

marifetullah hakknda ihsan ettii bilgiye baknz!

Allah Teala öyle der:
‘

Onlar için kendileriyle konuan bir canl ç-

kartrz’
384

Sonra kullarn , bir grubunun ona inanmayacan ve onu

tevil ederek zahirinden çkartacaklarn belirterek ‘nsanlar Allah’m ayet-

lerine inanmaz’
38*

buyurur. Yani bu ayederin de bir ksmn oluturdu-

u ayetlere iman etmek onlarn kalplerine yerlemez. Onlar bunu iman

’ ederek kabul ederler' fakat bir ksm ayederi .Allah’n kastettiinden

baka bir anlamda yorumlar. Hz. Peygamber öyle der: ‘Müezzinin se-

sinin ulat yere kadar kuru ya her ey onun lehine ahitlik eder.’

Uhûd da hakknda ie ‘Bü bizi seven bizim de kendisini sevdiimiz

bir dadr5

,
buyurur. Baka bir hadiste ‘Mekke’de bir ta bilirim, pey-

gamber olarak gönderilmezden önce bana selam verirdi’ der. Hz. Pey-

gamberim avucundaki talarn Hakk tespih ettii sahih bir rivayetle
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aktarlr. Kendisine minber yaplmazdan önce hutbe îrad etmek üzere

yasland hurma kütüünün daha sonra alad sahih bir rivayetle ak-

tarlr. Hz. Peygamber minber yaplnca o kütüü brakm, kütük in-

lemi, Hz. Peygamber minberinden inerek kütüün yanna gelmi, ona

dokunmasyla kütük sakinlemiti. Zehirli kovam budunun onunla ko-

nutuu sahih olarak aktarlr.

Hz. Peygamber öyle der: ‘Kyamet, kii krbacyla konumadkça

ve ayakkab ba ailesinin evde yaptm kendisine bildirmeden kop-

maz.’ Ahir zamanda Yahudilerin öldürülmesi hakknda Hz. Peygamber

öyle der: ‘Yahudi bir aacn ardna saklandnda, aaç ‘ey Müslü-

man! Ardmda Yahudi var, onu öldür’ diyecek. Garkad aac ise lanet-

lidir ve ardndaki Yahudi’yi haber vermeyecektir.’ Burada garip-ilahi

bir sr vardr, öyle ki: Demek ki aaçlarn arasnda aaçtan Allah’n

rahmetini uman ve komu hakkna vefaya itimat ederek komu edinen-

lere kar ‘komu hakkna’ riayet edenler vardr. Komu hakkna riayet

bütün toplumlarda ve dinlerde övülen bir niteliktir. Hz. Peygamber,

mürik olduu halde, amcasnn kz Ümmü Haniye’ye öyle demi;

‘Ümmü Haniye! Senin komu edindiini biz de komu edindik.’ Ya-

hudiler her halükarda ehl-i kitaptr. Bu yönüyle onlar komuluk hakk-

nn, yerine getirilmesine daha layk insanlardr. Bu, bir Yahudi’nin ken-

disine komu olduu aaç hakknda Allah’n bir ihsandr.

Binaenaleyh garkad aac ‘‘Allah rahmetini diledii kimseye tahsis

eder
*™6

ayetinin hükmü bizde tam olarak ortaya çksn diye onlar giz-

lemitir. Ayette ‘her kim/kimse (men)’ edat gelmitir. Bu lafz belir-

sizdir ve her eyi ihata eder. Çünkü her ey canldr ve konuandr ve

‘kimse’ edatnn altna girer. Çünkü baz dilciler, bu edatn sadece akl-

llar için kullanlabileceini ileri sürer. Her ey AUah’m hamdini tespih

eder. Tespihi ve hamdi ise kimi tespih etiini ve hak enii övgüye göre

kime hamd etiini bilen yapabilir. Öyleyse ‘her kim (men)’ edat her

ey için kullanlabilir, çünkü her ey kendisini neyle öveceini Allah’tan

örenir. Allah Teala bu gerçekleri görmek üzere bizi müahede, görme

ve keiften mahrum kaldmzda, iman ile bizi rzklandrsn. Söz ko-

nusu gerçeklerden Allah, fikirlerine kölelik yapan akl sahiplerini oldu-

u gibi kalplerini mühürledii imandan mahrum kimseleri de perde-

lemitir.
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Her eyin natk (konuan) ve rabbine baktn bilen kimsenin ay-

rlmaz özellii her eyden utanma duygusudur. Böyle birisi kendinden

ve komularndan bile utanr. Allah Teala öyle der:
cO gün dilleri ve

ayaklar yaptklarna karlk aleyhlerine ahitlik eder .’
387 Baka bir ayette

‘O gün azlarm mühürleriz, elleri bizimle konuur, ayaklan yaptklarna

ahitlik eder
’388

buyurur. Allah Teala aleyhlerine ahitlik edilen insanla-

rn bir ksmnn derilerine öyle diyeceini bildirir:
c
Niçin aleyhimize

ahitlik ettiniz. Onlar ise bizi Allah konuturdu der .’
389

Yani bu ahitlii

bize Allah söyletti.
cO her eyi konuturandr .’

390

Dostum! Deriler ileri senden daha iyi biliyor deildir. Üstelik

akll ve basiretli olduunu iddia edersin. Deriler her eyin konutuu-
nu ve diledii ekilde onlar konuturann Allah Teala olduunu bil-

mitir. Sonra Allah öyle der:
‘

Gözlerinizin
,
kulaklarnzn aleyhinize a-

hitlik etmesinden kendinizi perdeleyemezsiniz .'
391

Yani böyle bir perdele-

me mümkün deildir, çünkü siz yerine getirdiiniz çirkin ileri ancak

organlarla yaparsnz. Organlar, Allah’a itaat ederken ve günahta kul-

landnz araçlardr. Sizin onlarla yapabileceiniz bir eyi onlardan

gizlemeniz mümkün deildir.
(
Fakat siz Allah’n yaptklarnzn çounu

bilmediini zannedersiniz
'392 Bu ifade, bilhassa Allah’n tikelleri bilme-

diine inananlara dönük hitaptr. Sonra öyle der:
‘

Rabbiniz hakknda

beslediiniz zan sizi mahvetti
’393

Yani sizi ehil kld. ‘Böylece zarar eden-

lerden oldunuz .'
394

Hüsran kazancn zdddr ve sermayedeki eksilmedir.

Çünkü burada i ticaretle anlatlnca, kazanç ve hüsranla nitelenmitir.

Allah Teala öyle der: "Onlarn ticaretleri fayda vermedi, doru yolu da

bulmadlar .’
393 Bu ayet

c

Onlar dalalet karlnda hidayeti satanlardr
’396

ayetinden sonradr. Binaenaleyh dalalet karlnda hidayeti sattkla-

rnda, zarara uramlardr.

Baka bir ayette öyle denilir: ‘Sizi ac azaptan kurtaracak bir ticare-

ti bildireyim, mi?
39 '

Sonra bu ticaretin ne olduunu belirtirken
‘

Allah’a

ve peygamberine iman eder, O’nun yolunda savarsnz’398
buyurur. Bu

ilerde bakasna deil ticarete dönülmütür. Çünkü Kuran Hicaz’daki

Kurey kabilesinin diliyle bir Kureyli’ye inmitir. Onlar, dier Arap-

lardan farkl olarak, tacir kimselerdi. Onlara hakim özellik ticaret olun-

ca Allah eriata ve imana ticaret lafzn giydirmitir ki onlarn hallerine

daha yakn ve anlaylarna uygun olsun!
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Akl veya iman sahibiysen, ilerin kendiliklerinde bulunduu du-

rumu sana açklam olduk. Çünkü sana imkânsz bir eyi deil, müm-
kün bir eyi bildirdim. imdi de bu yeterli açklama ve kâfi izahtan

sonra, özellikle Allah yolunun ehli ve kullar arasndaki seçkinleri olan

keif sahiplerine ve müminlere açklamay sürdürelim:

Hayvanlara ‘ibham’ (belirsizlik) ve ‘müphem’ kelimesinden türe-

tilmi behîme. (belirsiz) ismi onlardaki durumun kark ve belirsiz ol-

masndan harekede verilmitir. Çünkü onlarn Allah ve varlklar hak-

kndaki bilgüerinin durumunu sana açklamtk. Hayvanlar böyle

isimlendirilmitir, çünkü Allah onlarn durumlarn bizde belirszle-

mitir ve haklarndaki bu belirsizlik, gerçei bilmeyiimizden veya hak-

larndaki hayretimizden kaynaklanr. Böylelikle keif ehlinin bildii

tarzda gerçei örenmedin. Hayvanlar, keif ve iman ehli olmayanlara

göre de behaim, yani anlalmayacak varlklardr. Çünkü onlar, baz

hayvanlardan sadece fikirden veya doru düünceden veya ince bak-

tan kaynaklanabilecek bir takm fiiller görürler. Hâlbuki bu fiiller hay-

vanlardan bir fikir veya ön düünme olmakszn ftraten gerçekleir.

Böylece Allah hayvanlarn durumunu insanlarn bir ksmnda be-

lirsizletirir. Onlar hayvanlardan gerçekleen hikmetli fiilleri inkâr

edemezler. Bu durum. Kitap ve Sünnette yer alan hayvanlarn konu-

mas, onlara sözün izafesi gibi hususlar revü etmelerine yol açar. Ke-

ke onlardan gerçekleen hikmedi fiilleri gördüklerinde böyle yapmasa-

lard. Söz gelii örümcekler sinekleri avlamak üzere -ki Allah onlarn

azklarn böyle belirlemitir- alarm kurarlar. Ya da baz havanlar be-

sinlerini belli bir ölçüye göre depolarlar. Onlar, zamanlar bilir, besin-

leri hususunda kendileri hakknda ihtiyatl davranrlar. Böylece aç kal-

ma korkusuyla sakladklarnn sadece yarsn yerler ve söz gelii karn-

calar gibi kuvvederini kendisinden alacaklar bir ey bulamazlar. Bu ih-

tiyadlk düünmeden kaynaklansayd, onlar aklcdara benzerdi. Öyley-

se kendilerine nispet edilen aklszlk nerede, bu davran nerede? Hay-

vanlarn bu davran zorunlu bilgiden kaynaklanmsa, zorunlulukla

idrak ettikleri hususlarda hayvanlar bize benzerdi. Bu durumda Allah

gözlerimizden müahede perdesini kaldrsayd aramzda bir fark kal-

mazd. Nitekim Allah basiret ve müahede sahibi iman sahiplerinden

perdeyi kaldrd. Ayn ey hayvanlarn döllenmelerini salayan birbirle-
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rine dönük sevgilerinde gözükür. Bütün bunlarda Allah, insafla hare-

ket ettiklerinde, teorik düünce sahiplerinin anlayabilecei bir takm
ayetler yerletirmitir.

'

Bilmelisin ki, herhangi bir akl sahibi -âlemdeki hangi snftan

olursa olsun- içindeki düünceyi sana ulatrmak istediinde, bunun

için harfleri düzenlemekten ibaret bir anlatmla yetinmez. Gaye içinde-

ki düünceyi sana bildirmek olunca, bunu aktarmak maksadyla bazen

dilde söylenip örfte ‘söz’,; ‘kelam’ denilen lafzî bir ibareden yararlanr,

bazen elle veya bala iaret dilini kullanr, bazen yaz veya rakam kulla-

nr, bazen -Hakkn irade etmesine göre- anlaman mümkün klacak

herhangi bir araç kullanr. Bu durumda içinde bir etki bulursun ve on-

dan sana o bilgiyi ulatrann içindeki düünceyi anlarsn. Bütün bunla-

ra ‘kelam’ denilir. Allah Teala ‘Onlar için yeryüzünden kendileriyle konu-

an bir canl çkartr?5399
buyurarak , o canlnn bizimle .konuacam

bildirmitir. öyle ki: O Ecyad'dan çkar ve çok kll bir hayvandr.

Önüyle ard ayrt edilemez. Ona cessase denilir. Bu hayvan bir nefes

verir ve bu üflemeyle douda, batda güneyde ve kuzeyde denizde ve

karada insanlarn yüzü yanar. Her ahsn alnnda Allah’n bilgisinde

bulunduu durumu iman veya küflir.olmak üzere çizilir. O kadar bel-

lidir ki bü çizgi, alnnda mümin, yazan kimse ‘kâfir’ yazana ‘cy kâfir ba-

'

na unu ver, , bunu ver’ diyerek söylemek istediini söyler. Kâfir de

böyle bir addan dolay' öfkelenmez, çünkü alnnda izale edemeyecei

ekilde bu adn yazldn bilir. Bunun üzerine kâfir ihtiyacnn kar-

lanmasyla ilgili olarak mümine ‘peki’ veya ‘hayr’ der. Öyleyse söz ko-

nusu hayvana nispet edilen söz, genel nezdinde sayesinde üflemesiyle

yüzlerin belirginletii bir hareketten ibarettir. Onu gören veya kendi-

siyle oturan birisiyle konumas olacaksa, Arapça veya baka farkl bir

dilde olmak üzere, bü canl' onunla kendi dilinde konuur, onunla ko-

nuan da bütün söylediklerini anlar. Müslim’in .Deccal hadisinde, zik-

rettii üzere, sahih rivayette onun durumu aktarlmtr. Deccal, Te-

mim ed-Dari’ye rastlam aralarnda uzun bir konuma geçmitir.

imdi kuzey tarafna bakan bir adada bulunmaktadr. Oras Deccal’in

bulunduu adadr.
.

-

Bilmelisin ki, süfli âlemdeki her suretin ulvi âlemde bir benzeri

vardr. Ulvi âlemin suretleri, süfli âlemin suretlerinin varlklarn korur
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1

vc onlarda eya hakknda -bildikleri eyi hakka’l-yakin kavradklar için-

inkâr edemeyecekleri bilgiler meydana getirirler. te bu ulvi ve feleki

suretlerin süfli-unsuri suretlerdeki etkisinin neticesidir. Unsuri-süfli su-

retler ise ulvi feleki suretlerde güzellik, çirkinlik, sahip olduklar istidat-

lara göre ihtiyaç duyduklar eye vehbi olarak yönelmeyi olutururlar.

Ulvi sureder, kendilerini bu etkiden alkoyamaz, çünkü bunun için ya-

ratlmlardr. iki âlem arasnda her suretten öteki âlemdeki benzerine

uzayan kesintisiz balar vardr. Bu balar üzerinde yükselme ve inme

gerçekleir. Öyleyse bu balar merdiven ve basamaklar saylabilir. Ba-

zen bu balar, ‘münasebet* diye de ifade edilir. Felek kaynakl ulvi su-

retier ile doa arasmda da balar vardr. Onlarn üzerinde, doadan o

suredere onlarm varlklarnn bal olduu eyler iner. Onunla boyan-

dnda, unsurdan oluan o suretlere varlklarnn -fakat sadece cisim

veya beden olmalar bakmndan- varlklarnn bal olduu eyi ulat-

rrlar ve bu sayede onlarm surederini korurlar. Felekî-ulvi sureder ile

Hz. -Peygamber-i Allah’tan aktarrken Levh-i mahfuz (korunmu lev-

ha) dedii £
tiimel nefs arasnda da balar vardr. Allah’n kendisine

yazd eyleri korumas nedeniyle böyle adlandrlmtr ve bu nedenle

de silinme ve deimeden korunmutur. Böylece her ey ondadr ve

Kuran’da ‘her ey’ diye isimlendirilir. Bu, ilahi bir isimlendirmedir. Al-

lah kitaplarn onda yazm, peygamberlerini ve nebilerine indirdii

sayfalar oradan indirmitir. Nitekim Allah ‘Onun için levhalara her eyi

yazdk ’ buyurur. Kastedilen, Levh-i mahfuzdur. ‘Öüt ve her eyin

tafsili olarak.’
401 Bu da Levh-i mahfuzdur. Kitaplar onun mücmelliini

tafsil etmi, öütlerini açklamtr. Bu suretler ile bedenlerin suretleri-

ni yöneten ruhlar yönünden nefis arasmda balar vardr. Bunlarn üze-

rinden ya kendisini bilmekle veya O’nun diledii mevcut ve makul bi-

linenleri hakkndaki bilgiler, marifetler, Allah’n diledii ekilde iner.

Ulvi-feleki surederin ruhlar, Allah’n diledii ilimleri elde ettikle-

rinde, bu ilimler onlarn cisimsel suretleri için gdadr, varlklar, nimet

ve hazlar onlara baldr. Bu nurlar ile boyanp onlarla tahakkuk ettik-

lerinde ise süfli unsuri surederin nefislerine bu ilimlerden onlarn isti-

dadarmn kabiliyederinc göre yayarlar. Böylelikle itidadardaki derece-

lenmeleri nedeniyle bilgide de derecelenirler, sonra da birbirlerini ta-

nrlar. Öyleyse öretme, süfli surederin istidadarmn (ulvi surederden

kendilerine dönük) feyzi kabullerini engelleyen perdeleri kaldrmaktr
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ve bu kaldrma ‘öretmek’ (talim) diye ifade edilmitir. O halde talim,

ulvi-feleki suretlerin (süfli suretlere dönük) feyzinden baka bir ey de-

ildir. Misal olarak, suyun akn engelleyen bir engeli düünebiliriz.

Engelin kalkmasyla su, daha önce engelin alkoyduu yerden akmaya

balar. Gerçekte engeli kaldran, suyu aktan deildir. Süfli suretlerden

kendisi gibi bir surete öretmenlik yapan, gerçekte ondan bilgisizlik ve

kuku perdesini kaldrmtr ve bu durumda ruhani feyiz ortaya çkar

ve istidatlar da daha önce sahip olmadklar bilgileri bu feyizden alrlar.

Zannederler ki onlara bilgi öreten kimse, kendilerinden bilgisizlik

perdesini kaldrandr. Hâlbuki gerçek öyle deildir.

Bu ulvi-feleki suretler ile süfli-unsuri suretler arasnda ilahi isimler

ve rabbani hakikatler nedeniyle uzayan balar vardr. Bu balar her

mümküne ait özel yöndür ve her mümkün Hakkn kendisini var etme-

ye yönelmesiyle birlikte
ckün (ol)’ kelimesinden bu yönlerden meydana

gelir. Söz konusu özel yönü ondan var olandan (müsebbep) bakas'

bilmez; kendinden özel bir yönü varsa, bunu bilebilir veya bilmeyebi-

lir. Bu özel yönden her ey, kendi kevni sebebine deil, Allah’a muh-

taçtr ve bu yön, kevni sebepten (varla) daha yakn ilahi sebeptir.

Çünkü kevni sebep varlktan ayryken bu sebep ondan ayr olmakla ni-

telenmedii gibi insan için ‘ah damarndan daha yakn’ olsa bile ona

bitiik olacak ekilde ittisalle de nitelenmez: Çünkü o, bitiiklikten de

yalandr! .

-- -

Böylece Allah Teala, ulvi ve süfli her surete diledii özel bilgiler-

den verir. Bunlar ancak özel olarak kendisine verilen kimse verebilir.

Söz konusu bilgüer aktarlmayan veya hikâye edilmeyen, sadece kendi-

sini tadanlarn büebilecei zevk ilimleridir. Onlar zevk edenin, tadan

tatmayana bu bilgüeri ulatrmas mümkün deildir. Sahipleri de bu

bilgilerde derece derecedir vc bir varlk üstün olduu yönü bilmez ve

hatta onu bilmesi mümkün deüdir. Bilgide böyle bir tahsis ve ayrca-

lk söz konusu olunca, ihtisa cennedcri var olmutur.

Bilmelisin ki, menziller veya makamlar arasnda bütün âlemi ve in-

am kuatan yegâne menzil budur. Bu menzil âlemde genel rahmet sa-

hibidir. Çünkü âlem, cisimse! vc ruhani sureti itibaryla hakikati yö-

nünden dört unsura dayanr. Binaenaleyh âlem doas yönünden dört-

lüyken ruhu yönünden de dörtlü, cesedi yönünden ise dört rükünden
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meydana gelen dört doaya sahiptir. Ruhu yönünden âlem, baba, an-

ne, üfleme ve ilahi yönelmeden meydana gelmitir ve bu nedenle rah-

met kendisine dört yönden gelir: Her yönün kendine özgü bir rahmeti

vardr. Bir varln yalm koruyup kuruluun etkisinden onu kur-

tarmay salayan rahmet, onu kuru tutup yaln kendisini yok etme-

sini engelleyen rahmetten farkldr; scakl kendisini yok etmesin diye

bir varl souk tutan rahmet, soukluk kendisini yok etmesin diye

onu scak tutan rahmetten farkldr. Bu unsurlar birbirlerini engeller ve

bu engelleme ve eideme devam ettii sürece cismin sureti korunur.

Bu menzilden söz konusu dört rahmet ortaya çkar. O halde kim

nefsinden bunlar örenirse, nereye varacam örenecei gibi kim on-

lar kendi nefsinden tanmazsa, halinin cahilidir o. Allah’m baz insan-

lar onlar müahede etmekten perdelemesinin nedeni, Hz. Ömer ve

Muaz’n konumalarnda geçtii gibi, onlarm dillendirilmesini engel-

lemektir. Buna mukabil Allah, emaneti mutlaka ehline ulatracaklarm

bildii eminleri adna söz konusu perdeleri kaldrr. Çünkü Allah bilgi

için bir ehil belirledii gibi bu gibi hususlarda bilginin onlara ulat-

rlmasn iki yolla belirlemitir: Birinci yol bilginin O’ndan kendilerine

latrlmasyken ikinci yol bakasmm emanetini bilen bir öretmenin

onlara öretmesidir. Bu kii emaneti sahibini bildii gibi ayn zamanda

emindir ve ehlini görünce emanet olan bilgiyi ona ulatrr. Çünkü ona

Allah emaneti sahibine ulatrma emri vermitir.

Bu rahmetleri nefsinden örenmen, Allah’tan ve mutluluundan

seni uzaklatracak her iin arasnda engel tekil eder. Artk her du-

rumda seni çard ilerde O’na boyun eersin. te bunlar, kendile-

rini müahede ettiinde söz konusu rahmetin endeki neticesidir. Bu

rahmet, sana Hak karsndaki edebi kazandrr. O bilgiyi sana getiren,

seni ve hayatnn bal olduu eyi bilen birisi olabilir. O hareketli ruh-

lardan ve farkl tabakalaryla kanatl meleklerden biridir. Onlarn en üs-

tünü kanatlar en az olandr. Kanad en az olan ise iki kanaddr. Çün-

. kü ya bir kanattan veya bakasndan yardm almayan tek kanatl melek

yoktur.

Marib ehirlerinden birisinde, adamn birinde papaana benze-

yen bir hayvan görmütük. Havyan adamn gösünden çkyor ve

adam onu kanadannn hareket ettirmesi gibi hareket ettiriyor, o da
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hzla kouyordu. Bir admn öyle hareket ettiriyordu ki iyi koan adar

bile ona yetiemezdi. Bu nedenle yardmcs olmayan dedik. Melekler

arasnda ikiden alt yüze ve daha fazla kanada sahip olanlar vardr.

Böyle bir bilgi, melek Allah’n emrine asi olmayan saygn ve itaatkâr

bir melek eliyle insana gelebilecek bir bilgidir. Bu bilgiyi getiren melek

sayelerinde kulun kalbine indikleri iki kanada sahiptir. Meleklerin ka-

natlar yükselmek için deil inmek için vardr. Unsuri cisimlerin kanat-

lar ise, inmek için deil, yükselmek içindir. Melekler cisimlerinin su-

retlerine ait doalar gerei var olduklar feleklere doru giderler. Yer-

yüzüne inerken de kanatlarla uçarlar. Feleklerine dönerken doal bir

harekede dönerler. Kanadarn hareket ettirseler de ettirmeseler de,

kendi yerlerine ve özü gerei sahip olduklar makamlarna yükselirler.

Unsurlardan olumu kularn cisimleri ise, kanadarn yükselmek için

hareket ettirirler; bir an için kanadarn çrpmay braksalard, doalar»

gerei yere düerlerdi. Ancak initeki ölçü nedeniyle inmek amacyla

kanadn açabilir. nii hesaplamaz ve doal olarak hareket ederse, do-

ann etkisiyle inerken eziyetgörür. Onun inite kanat hareketi ise ko-

runma amaçladr, bunu bilmelisin.

Bilmelisin ki,' hayvanlar, insan, ahiret hayat ve varln üzerinde

bulunduu hakikadere dair insanlarn bir ksmnn bilmedii ve aina

olmad eyleri bilir. Birisinden öyle bir hadise aktarlr: Adamn biri

bindii eein bana bir sopayla vuruyordu. Onu gören baka bir

adam eein bana vurmasn engellemek isteyince, eek ‘brak onu,

kendi kafasna vuruyor’ demi. Eek kendisine vuran adam eek sav-

m, adamn kendisine yapt davranlarla cezalandrlacan anlam-

t. ‘Onu brak’ demesi, eein adamn kendisine vurmasyla Allah ka-

tnda elde ettii hayr bilmesinden kaynaklanabilecei gibi yaratl ga-

yesini tekil eden hizmet hakkn yerine getirdiini de düünmü olabi-

lir. Baka bir ifadeyle eek, daya hak ettiini bilir ve dinleyenin dik-

katini una çeker: Bir ahs sahibinin hakkn yerine getirmediinde,

tedip için veya yaptma karlk olarak dövülmeyi hak edebilir. Bütiin

bunlar eekten meydana gelen fiil, ve sözün gerçek yorumlardr ve bu

davrann gerei olan baka yorumlar da olabilir.

Hz. Peygamber Medine’ye hicret edip devesini serbest braktn-

da Eyyub el-Ensari’nin evine gitmiti. Sahabesinden orada bulunanlar
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deveyi durdurmak istemi, peygamber ise devenin üzerinden öyle

demiti: ‘Brakn onu, çünkü o emirle hareket eder.’ Baka bir hadiste

‘Onu fil engelledi’ der. Yani Mekke’den. Fil hadisesi mehurdur. nsan

ve cinlerin dndaki varlklar ile insanlarn ve cinlerin bir ksm, hay-

van, bitki, donuk, melek ve ruh olmak üzere, hepsi kendi durumlar

hakknda rablerinden gelen açk bir delile sahiptir.

Bu menzil çeitli ilimler içerir. Bunlarn aramda saylarn ve harf-

lerin ilmi vardr. Bu ilim, velilerin ilmidir. Nitekim Muhammed b. Ali

Hakim Tirmizi böyle demitir. Mücmel ve insana özgü rahmeder bu

menzilden örenilir. Tibyan ilmi, müjdeler ilmi, imann mertebeleri,

yükümlü olan ve olmayanlarn amellerini yerine getirmeleri, Hakkn -

melein deil- ilhamnn mazhar olan ruhani telakki, bu menzilden

örenilir. Bakasnn haklarn yerine getirmek, Allah’tan kardeinin

hakkn yerine getirmek üzere çalana hangi sevabn verilecei bu

menzilden örenilir. Hakkn bu ii bizzat üstlenmesi bu menzilden ö-
renilir. lahi mertebenin sahip olduu ve Allah’ bilenlerden bakasnn
zevk yoluyla bilmedii ilahi mertebenin eman bu menzilden örenilir.

Hallerin bakalamas, bu menzilden örenilir.

Böylece ilahi hibeleri kabul etmek üzere kalpler de bakalar.

Ayeder ve deliller, bu menzilden örenilir. Bunlar neyi gösterir? Med-

lul bir iken, bunlar niçin farkllarlar? Kalp bir eyi bilmekten niçin

perdelenir? Bununla birlikte bu konuda açklama vardr. Bilginin vehbi

olmas
,
hakknda ilahi inayet, bu menzilden örenilir. Bilgiden veraset

yoluyla meydana gelen ey bu menzilden örenilir. Hayvanlarn mer-

tebeleri ve hangi konuda derecelendikleri, hangi konuda eitlendikleri

bu menzilden örenilir. nsan hayvana katlr m? Yoksa özel bir tür

müdür o? Bütün canllarn natk olduunu örenmi iken, insan hay-

vandan hangi özelliiyle ayrr? Hükümdarlarn adab ve hükümdarn

mülkünde nasl davranmas gerektii bu menzilden örenilir. Bu ko-

nuda et-Tedbiratü’l-ilahiyye fi slahi’l-memleketi’l-ilahiyye diye isimlen-

dirdiimiz bir. kitap yazmtk.

Zararlar uzaklatrmak Vc onlardan saknmak tavsiyesi bu menzil-

den örenilir. Hayvanlara özgü tevhit bu menzilden örenilir. Doru
olduunu bildii halde, insan ve cinlerin dndaki bütün natklar için

yalan söylemenin imkân dahilinde olmas bu menzilden örenilir? Bu
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iki snf verdikleri haberlerin çounda yalan söylerler. Hükümdarlarn

casus edinmesi, onun iini yaparken sahip olmas gereken özellikler,

yalan olsa bile övülenler, bu menzilden örenilir. Daha üsttekinin aa-

dakiyle istiaresi bu menzilden örenilir. Bununla birlikte üstte olan

istiare olmakszn örenmek istedii bilgiye ulaacam bilir. Allah

Peygamberine kendisine vahiy göndermedii hususlarda sahabesiyle

istiare etmeyi emretti. Hz. Peygamber ‘Hediyelein birbirinizi sever-

siniz’ buyurur. hsann nefislerde meydana getirdii ve imana etki eden

tesiri bu menzilden örenilir. Bu övülen bir ey midir, deil midir? h-
san özü gerei sevilirken ihsan eden de sevilir mi yoksa ihsandan ayrlr

m? Çünkü bu konu, Allah’n saa dümanlk etmeni emrettii kimse-

nin ihsan hakknda dikkate alnmas gereken önemli ve büyük bir me-

seledir. Sen, Allah’m katn tercih ederek ve O’nun emrine balanarak,

sende bir sevgi meydana getirmeyecek ekilde onun ihsann kabul

edersin! Böyle bir davran doann dna çkmak demektir ve gerçek-

lememesi tasavvur edilemeyecek çetin bir meseledir. Zahirde hükmü

gözükmese bile, bâtmn bu duyguyu kendinden uzaklatrmas müm-
kün deildir. Bir tek ahsa iyilik yaptklarnda ihsan sahipleri asndaki

denge bu menzilden örenilir. Ncfs için -ihsan yönünden deil- ihsan

edilen ey bakmndan bir tercih gerçekleir mi? Bu konuda bir derece-

lenme gerçekleirse, Allah’n ihsann tercih edene göre i kolaylar.

Seçkinlerin bilgisi ve Allah’a .yaknlk mertebesinde bu bilgiyle zu-

hur edenlerin durumu bu menzilden örenilir. Nimet verene ükür, bu

menzilden örenilir. Rabliin hak ettii ve kendisinde ortaklk gerçek-

lemeyen hususlar, bu menzilden örenilir. Snanmada kartrma bu

menzilden örenilir. Hitaba bakmak ve bakan kimseye buradan dinen

-ki bu emredilmitir- ortaya çkartlmas mubah iler bu menzilden ö-
renilir. Bilgiyi örenmenin tarz, bu menzilden örenilir. Muallimin

önünde bilgisizlii itiraf, bu menzilden örenilir. Çözüm, tuzak, hile

ve bu konuda knanan ve övülenler, bu menzilden örenilir. Genel ye

özel sena, bu menzilden örenilir. Lafz kendisini mudaklanrsa bile,

mutlak övgü halle mümkün müdür, deil midir? Bütün öven ve övu :

lenlerde, senann kendisiyle snrland ey bu menzilden örenilir.

Alemin hak nedeniyle muhayyer olmas bu menzilden örenilir.
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Yeryüzünün menzili ve kendisiyle süslendii eyler, bu menzilden

örenilir. Allah Teala’nn kâfir ve mürikin duasna karlk vermesinin

nedeni, bu menzilden örenüir. Mürik Rabbini ne zaman birler? Nu-

run karanla dahil olmas, yaratma ve rzk bu menzilden örenilir.

Kyamet bu menzilden örenilir. Mümkünün inkâr, bu menzilden ö-
renilir. Gayb mertebesinde gaybm kefi, bu menzilden örenilir. Nida

edip icabet edilmeyenin durumu bu menzilden örenilir. Hair bu

menzilden örenüir. Bütün ölüler mi, yoksa bir ksm m haredüir?

Nakur -ki suretler demektir- nedir? Acaba hangi ceza daha üstündür?

Veya bütün ceza amelinden üstün müdür? Bu, deerli bir bügidir.

Herhangi bir varla izafesi yönünden rabbe ibadet, bu menzilden ö-
renilir.

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr.’

ÜÇ YÜZ ELL SEKZNC BÖLÜM
Nurlar, Yerleimleri, Dolunaylar Farkl Üç Srrn

Bilinmesi ve Doru Haberler

Miktarlar düzenlenmi ölçüler

Onlar bulutlar getirir, üzerlerinde de bulutlar olan

Kaln bir buluttan veya bulutsuz

Tenezzül ederken, icaznda durumlar var

Her manay ihtiva eder

Onu hatabet, iirler ve misaller izhar eder ancak

Bunun bir ksm övülmü ve yükseltilmi

Bir ksm knanm ve süfli

Söylediim konuda benimle tartan varsa bilsin ki:

Herkes düman kesilir bilmediine
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Allah bizi ve seni ebedi saadetle mutlu klsn, bilmelisin ki: Natk

nefs dünya ve ahirettc mutludur ve onun bedbahtlktan bir pay yok-

tur, çünkü bedbahtlk âleminden deildir. Allah ona hayvani nefs deni-

len ve kendisi için binek mesabesindeki bu bedenî terkibi giydirmidr.

Natk nefs binein üzerindeki bir süvaridir ve Hakkn kendisi adna

belirledii doru yolda yürümek için binei kullanr. Hayvan nefs bu

iradeye icabet ederse, bu durumda boyun emi ve horlanm binek

olur; natk nefse direnirse, asi binek saylr. Süvari onu yola yönlen-

dirmek istese bile, direnir, itaat etmez, mizacnn kötü terkibi ve ba-
nn gücü nedeniyle saa sola döner. Gerçekte hayvani nefsin maksad

kar gelmek ve eriat ihlal etmek deildir. O sadece doas gerei ha-

reket eder, çünkü hayvani nefs eriat.tanmaz. Veya süvarinin kendi-

sinden istedii ie uygun olmayan bir mizaca sahip olmas da ihtimal

dahilindedir. Natk nefs ise muhalefet edemez. Çünkü o, korunmuluk

ve temiz ruhlar âlemindcndir. Kyamette cezalandrma gerçekleince,

hayvani nefs cezalandrlr. Süvari kendisine itaat etmeyerek sahibinin

kendisine yürümesini istedii yoldan çkan hayvan döver. Hrszlk,

zina suçu, savama, iftira etme gibi suçlara verilen cezalarn mahallinin

hayvani nefis olmasna dikkat buyurun! Bu mahal, öldürmek, elin ke-

silmesi, srta vurulmas gibi cezalarn acsn hisseder. Binaenaleyh dini

cezalar, bedene uygulanr. Ac ve elem ise onu hisseden hayvani nefse

tatbik edilir. Bu nefiste bütün aclar hisseden hayvanlar ortaktr. O
halde insandaki azap mahalliyle tüm hayvanlarn dünya ve ahiretteki

azap mahalleri arasnda fark yoktur. Natk nefs ise, daimi mutluluu ve

erefiyle kendi âlemiyle ba baadr.

Baknz! Hz. Peygamber bir Yahudi’nin cenazesi geçerken ayaa

kalkm, onun Yahudi olduu söylendiinde Hz. Peygamber Teki bir

nefs deil miydi?’ diyerek zatndan baka bir sebep söylememi, nefse

sayg ve deerini göstermek amacyla hürmeten ayaa kalkmt. Natk

nefs (düünen nefs) nasl eref ve üstünlük sahibi olmasn ki? O A-

lah’n ruhundan üflenmitir ve eh erefli ve en temiz âlemdendir. Hay-

vani bedeni yöneten natk nefs ile süvarinin yönettii binek arasnda

ekil itibaryla bir farkllk yoktur; binek ya itaatsizdir veya boyun e-
mitir. Natk nefsin asi olmad, sadece hayvani nefsin kendisinden ta-

lep ettii ie kar kendisine yardmc olmadn açklam olduk.

Hayvani nefs ise yükümlü deildir ve bu nedenle itaatkâr veya gü
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nahkâr olmakla nitelenmez. Onun asi olmas, özel mizaç nedeniyle,

doasnn bir gereidir. Bunu bilmelisin! Allah merhametiyle herkese

merhamet etsin! O’nun merhameti, insana varmak üzere yartklarn-

da gazabn geçer.

Bilmelisin ki, Allah Teala yokluk hallerinde mümkün eyann ha-

kikatlerine sürekli bakmaktadr ve ilahi bilginin yaratltaki öncelik-

sonralk sralanlarn belirieyiine göre, ilahi cömertlik onlara ihsanla-

rn sürdürür. ‘Tüm cevher’in (heyela’l-kül) bekasn salayan ey kendi

bana var olmayan mümkünlerin bir ksmnn onda bilfiil bulunmas

olunca, ilahi koruma onlarn varlklarn tüm cevher vastasyla korur.

Gerçekte onlarn var olma zamannn dnda varlklar yoktur. Dolay-

syla ilahi cömertlik, tüm cevher için -ki Allah onda âlemin suretlerini

açmtr- onun bekasnn kendisine bal olup dolaysyla art hük-

mündeki mümkünleri var eder. Allah sürekli yaratan ve tüm cevheri

sürekli koruyandr. O hayat srrn mevcutlara yaymam olsayd, onlar

natk (konuan) olamazd. Bilgi kendilerine yaylmam olsayd, Al-

lah’, yani yaratclarnn övgüsünü söyleyemezlerdi. Bu nedenle Allah

‘Her bir ey O’nun hamdini tespih eder
5402

buyurur. Burada (her bir ey
ifadesiyle) Allah, sabit bir eyi mevcut bir eyden ayrmamak için, hep-

sini ifade etmek üzere belirsizlik ifadesi kullanmtr. Çünkü o, sabitlik

eyliindeki halinde varlk eyliini kabul etmitir. Kukusuz Allah bi-

ze sabit hakikate (ayn- sabite) yokluk halinde hitap ettiini ve onun da

hitap kendisine yöneldiinde emrine balandm bildirmitir. Böylece

sabit hakikat, Allah’n kendisine verdii emre komutur. ayet sabit

hakikat yokluk halinde varlk halinde sahip olduu niteliklerle nitelen-

memi olsayd, Hak kendisini böyle özellikler (emri duyma, emri yeri-

ne getirmek gibi) ile nitelemezdi; Allah Teala kendiliklerinde bulun-

duklar hal üzere eyann hakikaderini bildiren doru sözlüdür.

Varlklar ancak yoklukta üzerinde bulunduklar, hale göre dta zu-

hur etmilerdir ve onlar, bekalarn salayan ey cihetinden sadece var-

lk kazanmlardr. Öyleyse kendi balarna var olan hakikaderin sahip

olduklar her özellik onlar adna zati bir özelliktir. Birbirine zt veva
*

benzer arazlar nedeniyle hallerinin deimesi ise onlarn kendiliklerin-

deki durumlaryla varlktaki durumlarnn belirli bir yönden ayn ol-

mayndan kaynaklanr. öyle ki: Onlarn yokluktaki halleri ve durum-
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lar kendilerinden kaynaklanr, Hakkn onlarda bir hükmü yoktur. Ol-

sayd, bu durumda yokluk onlarn zati bir nitelii olmazd. Dolaysyla

mümkünler yokluklar halinde sahip olduklar halleriyle sürekli olarak

hakka bakarlar ve varlkla nitelenene kadar herhangi bir halleri dei-
mez. Onlarn halleri ancak bir hakikatin bekasn salayan eye hzla

ulaan yokluk nedeniyle bakalar. Yokluk halinde durum böyle deil-

dir, çünkü yoklukta onlarn üzerinde herhangi bir bakalama olmaz,

aksine hakikatlerin yokluk halindeki durumlar sabittir. Çünkü yokluk-

taki durum deiseydi, varla doru deimesi gerekirdi. Hâlbuki bel-

li bir mümkünün kendisinde bulunduu bu hakikat yokluk halinden

varla ancak varlkla nitelendiinde ular. Öyleyse ayan sabte’de i,

özel hallerde yokluk ve varük arasndadr. Açkladmz bu konuyu

tam anladysan, yaratmay ve Yaratan’, yaratlana yakan hükümler ile

Yaratan’n nitelenmesi gereken özellikleri örendin demektir. Çünkü

‘O’nun benzeri bir ey yoktur'™
3
ve

cO her gün bir itedir.’
404

Öyleyse

mevcut veya sabit hiçbir ey O’na benzemez.

Bu konuda ulatm bilgilere ulatmda, bu bilgi beni O’nunla

baki olmaya götürdü ve ü bilgiyi verdi: Eyaya kar zahidik, sahibin-

de bulunan cehalet -ki cehalet bilginin olmay demektir- ile gözünde-

ki perde örtüsünden kaynaklanabilir. Perde zikrettiimiz meseleyi mü-

ahede edememek ve kef edememek demektir. Bütün âlemin Yaratc-

sna hamd eden ve O’nu bilen olduunu müahede ve kef ederken bir

insan nasl olur da bu nitelikteki bir eye kar zahit davranabilir? Üste-

lik zahidin kendisi, zau ve nitelikleri de âlemin bir parçasdr. Allah

ayetlerini ona ufuklarda ve nefsinde göstermitir. Ufiklar, insannd
iken nefsi insann sahip olduklardr. Bakasndan çksa bile, insan ken-

A

di dna çkamaz. Alemden ve kendinden çkan, hiç kukusuz, Haktan

çkmtr. Haktan çkan ise imkândan çkarak imkânsza katlr. mkâ-

nn hakikati ve gerei imkânsza katlmamaktr.

Öyleyse zahidin Allah’n dndaki her eyden çkma iddias kuru

bilgisizliktir. Onun zahitlii sadece hallerdeki yer deitirmeden ibaret-

tir ve bilgisizlii nedeniyle bunun farknda deildir. Zahidin bilgisizli-

i, âlemin Allah’tan Allah’m âlemden ayr olduunu kendisine zannet-

tirir ve bu nedenle Allah’a kaçmak ister. Bu kaç mevhum bir kaçma-

dr ve onun nedeni eyay zevk yoluyla bilmemek ve öyle ayetleri
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duymaktr: ‘Allah’a kaçn *405 Ayetin anlam doru, fakat buradan hare-

kede Allah’a kaçan insann akl bu ayetin ardndaki dier ayette söyle-

nene varmamtr. Bu ayette ‘Allah karsnda baka ilahlar kabul etme-

yin
’’406

denilir. nsan buradaki tamamlamay anlarsa, ‘Allah'a haçn’407

ayetinde kastedilenin bilgisizlikten bilgiye kaçmak olduunu örenir.

Gerçekte var olan tektir. nsann ilah zannettii eye ilahl isnat et-

mesiyle ortaya çkan varlk, ne mümkün ne vaciptir, bir imkânszdr.

te ayette emredilen kaçmann anlam budur ve ilahln o eye nispe-

tinden Allah’a kaçmak gerekir. Bunu anla!

Zahidin kendisine gerekçe yapt dier ayetteki ikinci kaçmaya

gelirsek, bu Hz. Musa’dan aktarlan ‘Korkunca sizden haçtm’408
ayetin-

de belirtilir. Hz. Musa Alah’n âleme koyduu sebepleri bilmi, onla-

rn gayelere uygun olmasna göre âlemde etkileri olduunu anlamtr.

Sebeplerin bir ksm gayelere uymaz, bir ksm doaya yatkn gelmez,

bir ksm yatkn ve uygundur. Alah hayvan ac ve hazz kabul edecek

mizaçta yaratmtr. Bitkiler ve donuklar ise öyle deildir. Bu ikisi, ke-

if ehline göre, canllk özelliiyle nitelenseler bile onlar ac ve hazza

kabiliyetli olmayan bir mizaçtadr. Yaad hadiseden sonra Hz. Mu-

sa, Kpti’yi öldürüp kaçnca, kendisi için ancak kaçmakla gerçekleecek

kurtulua ulamak istemitir. Kaçmann baz yerlerde kurtuluun ger-

çeklemesi için konulan ilahi sebeplerden birisi olduunu görmütür.

Öyleyse bu doal bir kaçtr. Çünkü Hz. Musa korkunun kendisini

kaçmaya zorladn zikretmitir. Fakat o Hakkn âleme yerletirdii

sebepler hakknda belirttiimiz bilgiden yoksundu. Dolaysyla akla ve

düünmeye hakkn vermemitir. Bu kaçma, peygamber olmasndan ve

Hakkn hadiselerdeki maksadn örenmesinden önceydi.

Hz. Musa Firavun’dan korkarak kaçtnda, Hak kendisini kurtu-

lu ihsamyla karlam, bir peygamberi, yani uayb’ önüne çkartm,

sonra ona nebilik vermi, Kptilerin ve srailoullarmn kendisine göre

yaamakla yükümlü olduklar hükmü öretmi, o hükümlerle birlikte

daha önce korkarak kaçt kimseye peygamber olarak göndermiti. Bu
görevlendirme, gerçekte, âleme yerletirilen sebepten korkmas ve yer-

yüzüne yerletirilen sebebe hakkn vermeyii nedeniyle bir cezayd -ki

kast ettiim akli düüncedir-, Allah ise kaçmann kendisinden kork-

maktan kaynaklandna dikkatini çeker, çünkü mümkün, baka bir
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mümküne iyilii veya kötülüü ulatrabilecek kudrete ve güce salip

deildir. Bütün tesir .Allah’a aittir. Böylece Hz. Musa’ya Allah katndan

resullük ve hüküm gelmi. Firavun ve .halkyla yaayaca hadiselerin

sonunun neye varacam kendisine öreterek, ona emniyet' duygusu

vermitir. Allah kendisiyle konutuunda, elindeki asann ylana dön-

mesi eklinde gerçekleecek mucizeleri de gösterdi.

Dedik ki: Hz. Musa’nn Firavun’a peygamber olarak gönderilme-

si, bir cezayd ve bu esnada da Firavun’dan korkmaya devam ediyordu.

Böyle dememizin kayna ‘Bize kar taknlk etmesinden korkuyoruz
’409

demeleriydi. Allah ise Hz. Musa ve Harun’un sözüne karlk, ‘

Ben si-

zinle beraberim, duyarm ve görürüm ’410
demitir. Ardndan 'Ona yumu-

ak söz söyleyin, umulur ki öüt alr/hatrlar*411
demitir. Kastedilen Fi-

ravuh’uri daha önce aina olduu ilahi ihsan hatrlamasn' salamaktr.

‘Ya da korkar .’
412

Kastedilen, Firavun’un selefleri hakknda sahip oldu-

u bilgiye göre, Allah’n kendisi gibi' konuanlar iddetle cezalandr-

masn bilmesidir.. Buradaki durum Hz. Peygamber’e söylenen
‘
Onlarla

.

en güzel ekilde tart ’413
ve ‘Allah’n rahmetiyle onlara yumuak davran-

dn, kat kalpli ye sert olsaydn dalrlard ’414 ve
‘Onlar affet, onlara ma-

firet dile, ilerde onlarla istiare et
’4 ' 5

ayetlerinde geçen durumun ayn-

dr. Bu, Allah’n peygamberine emredilen, yumuak sözle tartmak ve

merhamet göstermektir. Allah ‘umulur ki’ derse, kesin olarak gerçekle-

ir demektir. Bu nedenle alimler öyle der: ‘Allah için ‘umulur’ demek, .

hiç kukusuz, gerçeldeir ve vaki olur demektir.’ Bu nedenle alimler
'

‘Umulur ki’. sözü- Allah için zorunluluk bildirir’ der. Allah Firavunun

hatrlamasn ve korkmasn ‘ummutur.’

Öyleyse Firavuri’un içinden hatrlam olmas ve korkmas gerekir.

Fakat bu durum, onun dnda gözükmemitir. Bununla birlikte hatr-

lama ve korku, onun içinde hükümrand ve bu nedenle bulunduklar-

mecliste Hz. Musa’y ve kardeini cezalandrmamtr. Orada otorite ve

hükümranken, kendisini' cezalandrmaktan alkoyan yegâne sebep,

Haktan korkmas ve önceki hükümdarlarn bana gelenleri hatrlama-

- siydi. Baka bir engel yoktu. Çünkü zahirde gözüken bir engel olsayd,

Hz. Musa ona snr ve ‘Bize -taknlk etmesinden korkarz
’416 demezdi,

.

Korkunun nedeni görünür kuvvette eit olmamakt. Bu nedenle Allah

, ‘yumuak söz söyle’, tavsiyesiyle onu desteklemiti. Bu karlkl ko-
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numa da Allah’n askerlcrindendir. Bu askerlerle Hz. Musa Fira-

vu’u bâtnndaki ve içindeki askerlerle kar karya gelmi, Allah’n

izniyle onlar hezimete uratmtr. Kendilerinden güç ald içindeki

ordu hezimete uraynca. Firavun korkmu ve hatrlam, içinde zelil-

lemi, bu zillet ve bilgi, d gücüyle hükmünü icra etmekten engelle-

mi, o mecliste Hz. Musa’y ve Harun’u cezalandrmamt. te bilgi-

nin faydas budur. Çünkü bilgi sahibine hakikatinin gerei olan sonu-

cu vermezse, ortada ne bilgi vardr ne de o kii bilgilidir. Daha önceki

bölümlerde bu konudan söz edilmiti. nsanlar Hz. Musa’nn kaçmas-

n incelerler, fakat neyi incelediklerini bilmezler, bazlar da bizim zik-

rettiimiz ekilde incelemez.

Bunu örenince unu da bilmelisin ki: Allah, insan her eyi bilen

olarak yaratmamtr. Bu balamda peygamberine bile daha çok bilgi

istemesini emretti. Nitekim '‘Rabbim! Bilgimi artr de’
41,

diye emreder.

Kastedilen insann mutluluk ve kemalinin bal olduu her durumda

bilgi elde etmektir. Âlemin ve insann ftratnda bulunan bilgi, sadece

Allah’n varln ve yaratlmn muhtaçln bilmektir. Öyleyse bu ni-

telikteki herkesin yoksulluunu ve bu yoksulluun nefse verdii acy

müahede etmek üzere Allah’a kaçmas gerekir. Bu sayede kendisine

yöneldii Allah, onu zengin eder. Bazen yöneldii kimse, haz almam
salayacak ekilde, fakirlik acsn ondan kaldrr ki bu ‘Allah ile zen-

ginlik’ demektir ve böyle bir talebin gerçeklemesi mümkün deildir.

Çünkü bir insan Allah ile müstani olursa, O’ndan da müstani kalr-

d. Allah’tan müstani kalmak ise imkânszdr. Öyleyse Allah ile müs-

tanilik imkânszdr. Allah bu talebinde onda bir durum yaratr ve bu

sayede insan müstani klabilir. Söz konusu ey, belirli bir yoksunlu-

un acsn kiinin hissetmi olduu haz nedeniyle giderir, yoksa fakir-

lik acsn bütünüyle kaldrmaz. Çünkü fakirlik ve yoksulluk mümkün-

den ayrlmayacak bir özelliktir. Onun fakirlii zati niteliktir, yoksa

yokluk veya varlk halinde kazanlm bir nitelik deildir.

Bu nedenle Allah, fakirliin kalkmasyla ilgili olarak mümküne an-

cak böyle bir zenginlii vermesiyle talebin acsn ortadan kaldracak

bir hazz vermitir. Mümkün içinde sadece bu hazz bulur. Ardndan

mümkün baka bir durum nedeniyle talepte bulunur veya elde ettii

nimetin dünya ve ahirette sürekliliini talep edebilir. Bu haldeki bir in-
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san, Allah onun ba ve kalp gözünü açana kadar, kendini megul edici

ilerden uzaklatrp o ilerden kaçmaldr. Gözler açlnca, gerçei ol-

duu hal üzere müahede ederek nasl ve kimden talep edileceini, ki-

min talep edeceini örenir. Ayrca Allah Cani ve Hamid’dir
74,8

ayeti-

nin anlamn da örenir. Yani Allah el-Gani ismiyle övülendir. ‘Cinleri

ve insanlar bana ibadet etsinler diye yarattm
’419

ayetini düün! Çünkü

O’nun nefsine ibadet imkânszdr. Bunu söyleyince, el-Hahid ismi

gelmitir. Çünkü el-Gani’nin nitelii, kendisinden daha üstün kimsenin

olmamas demektir. Bu, Hakkn niteliidir. Buradaki iareti anla, bunu

ibareyle açklamak haramdr.

Bu durum sabit olunca, Hz. Peygambcr’in Hira maarasna niçin

çekildiini tam olarak örenirsin. Orada ibadet eder, kendilerini gö-

rünce içinde darlk ve sknt duyduu insanlardan kaçard. Hâlbuki

Hz. Peygamber onlarda Hakkn yüzünü görseydi, kendilerinden kaç-

maz ve bir bama kalmazd. Hz. Peygamber bir müddet bu halde kal-

may sürdürdü. En sonunda hakikat kendisine geldi ve bu kez yaratk-

lara dönerek onlarn içinde kalmay sürdürdü. Hira’da ise nefsiyle be-

raberdi ve dolaysyla o esnada bütün insanlar olmasa da ‘insanlarn, bir

ksm’ (kendisi) oradayd. Bunu anlamalsn! Rabbini talep eden her-

kes, srrnda Rabbiyle yalnz kalmaldr. Çünkü Allah insan için zahiri

ve bâtn ancak bâtnnda Allah ile ba baa kalsn diye yaratt.

Bâtnnda ve içinde kendisine bakp sebeplerde O’nu temyiz ettikten

sonra, zahirinde de O’nu müahede etmelidir. Böyle yapmasayd, O’nu

bilemezdi. O halde bâtnnda ve içinden Allah ile halvete yönelen in-

san, sadece bu nedenle halvete girer. nsan bilgisini Allah’tan alyorsa,

bâtn bir halvethanedir.

Tasavvufa intisabmn ilk zamanlarnda iin söylediim gibi oldu-

unu örenince, bu bedenden bilgi ve hal olarak soyutlandm. Çünkü

henüz Hakkn beden karsndaki yerini bilmiyordum vc Allah'n her

eyde özel bir yüzü ve vechi olduundan habersizdim. Bedene yabanc-

latmda, onu adeta bir ‘kara kilim’ gibi gördüm. Kilimin uçlar kap-

karanlkt ve onda ktan eser yoktu. Bu karanln nereden geldiini

sorduumda, öyle denildi: ‘O doann karanldr.’ Karanlklar bir-

birlerine eklenmek üzere üç tanedir. Bir içimse dini çkartmak istesey-

di, elini görmeyebilir, hatta görmemesi daha mümkündür. Böylelikle
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görme ihtimalini olumsuzlamken görmek nasl mümkün olabilir ki?

‘Karanlk Hakkn varln perdeleyen ilahi perdedir.’ öyle dedim:

‘Söylediiniz üç karanlk nelerdir?’ Bana denildi ki: ‘Birinci karanlk

sana görülen doa karanldr. B, senin gözüne yakn olan birinci ta-

bakadr. Bu doa üçüncü mertebede var oldu. Onun üzerinde, yara-

tlm mümkünün kendisinden var olduu sebebinin karanl gelir.

Bu, bir yaratlmtan baka bir yaratlmn var olmasdr ve o nefistir.

Yani nefs, ikinci karanlktr. Böylece birbirine eklenmesiyle doann
karanl güçlenmi ve artmtr.’ Bunu derken nefsi göstermiti. Bu
kez karanln üzerinde bir karanlk daha gördüm. Sonra bana öyle

denildi: ‘Bu ikinci karanln üzerinde üçüncü bir karanlk daha vardr.

O ise nefsin kendisinden var olduu sebep olan ilk akldr.’

Bana ilk akl gösterildi ve ben de birbirinin üzerine ylm karan-

lklar gördüm. öyle sordum: ‘Bunun da kendisinden var olduu baka

bir sebebi mi vardr?’ ‘Hayr’ denildi. ‘Hak ilk akl’ vesilesiz var etti.

‘Peki karanlk olmasnn nedeni nedir?’ diye sorunca, bana öyle denil-

di: ‘Bu karanlk onun için zari niteliktir ve mümkün olmasndan kay-

naklanr. Bu karanlkla ilk akl, gaybn karanlndan yardm diler. Söz

konusu gayb görülemez. Hâlbuki bu gaybten bir ey zuhur edip ayrl-

dnda ve ehadet (mertebesine) geldiinde görülür. Bu üç karanlk

nedeniyle, insan bir canl olmas yönüyle annesinin karnnda üç karan-

lktan var olur. Birincisi rahmin karanl, kincisi döl yatann karan-

l ve üçüncüsü karnn karanldr. Doduunda, karanl içinde ka-

lr ve böylece zahiri nur iken bâtn karanlk olur. nsan içinin karanl-

nda her zaman bilgi kandiliyle yürüyebilir. Bu kandile sahip olmazsa,

o karanlklarda doru yolu bulamaz.

Bedenimi ve onun karanln gördüümde, belirli bir ekilde nura

sahip olmasayd kendisine bakamayacam veya onu idrak edemeye-

ceimi anladm. Bunun üzerine, kendisini görmemi mümkün klmak

üzere kendisini hazrlayann nereden geldiini sordum, bana öyle

denildi: ‘O varln nurudur ve onunla kendisini görürsün.’ Söz konu-

su karanln gören olmam nedeniyle, kendime baktm. Gölgesinin

üzerime yayldn gördüm, herhangi birk kendisini kaldrmyordu.

ardm.
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Bana öyle denildi: ‘mkân karanlklar sürekli endedir, çünkü o

karanlk senin adna zati bir niteliktir. Çünkü sen zatn gerei varl
zorunlu olan deilsin!

5 Ben de öyle dedim: ‘Karanln bulunmad
bir nuru nasl elde edebilirim?’ Bana öyle denildi: ‘Onu hiçbir zaman

bulamazsn.5 -Sordim: . ‘Demek ki hiçbir zaman beni yar 'edeni- müahe-

de edemeyeceim? Çünkü O srf mr ve srf varlktr.’ Bana öyle .de-

nildi: ‘O’nu kendinden müahede edebilirsin. O’nu bir surette göre-

mezsin ve dolaysyla bilgi bakmndan O’nu müahede edemezsin. Bu

nedenle O kendini gördüü tarzda görünmez ve. tecelli etmez. Allah

âlemlerden müstanidir. O’nun delili sadece kendisidir. Allah sadece

keif ve müahede yoluyla zikrettiimiz tarzda bilinir. Nazarî deliller

bakmndan -kendisi deil- hükmü bilinebilir. Akl kendi deliliyle an-

cak varl zorunlu mevcudun sahip olduu ‘mümkünün kendisine

muhtaçl 5

gibi özelliini bilebilir. Akln O’na dair bilgisi bu kadardr.

Müahedenin bunun üzerindeki mertebesi ise zevk yoluyla bilinirken

söylenmez ve anlatlmaz.

Allah bana zatm ve bedenimi gösterdinde, ardndan tüm âle-

min benimle ilikisini ve beni yaratrken âlemin bana yönelmesini gös-

terdi. Onun benden önce geliini ve bendeki eserlerini gördüm. Âlem-

den meydana geldiimi anladm ve âlem olmasayd dta var olmaya-

caktm. Bunu örenince, içimde bir eziklik duydum: Kendim gibi bir

mümkünün tesiri ve kahr altndaymm meer! Bu esnada ‘azlardan
5

biri olduumu anladm. ‘Azlar’ göklerin ve yerin yaratlnn -ki.gökler

benim varlnm ulvi sebepleriyken yer varlnm süfli scbepleridir-

insanlarn yaratlndan daha büyük olduunu bilenlerdir. Buradaki

büyüklük, deer halamndan büyüklüktür. Onlarn özellii faillik iken

insanlar edilgendir. Bü esnada beni bir krldk tuttu. Öyle ki, sebeple-

rin kendisini müahede ettii ekilde Hakk müahedeye snamadm;

söz konusu sebepler, fail olmalar nedeniyle benden üstündüler.

Bu krklk bende olunca, bana öyle denildi: ‘Bu sebepler, ortaya

çkan mertebe yönüyle senden üstün olsalar bile, maksat- varlk sensin!

O sebepler senden dolayf ve sen ortaya çkasn diye vardr. Yoksa onlar

kendileri nedeniyle var ölmü deillerdir. Çünkü Allah: bilinmeyi iste-

diine göre, O’nu kendi suretine göre olan biri bilebilir. Allah -hayvan

ksam deil- insan- kâmili kendi suretinde yaratmtr ve onun var ol-
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masyla da âlemle amaçlanan marifet gerçekleir. te insan- kâmi’in

varl ortaya çksn diye, Allah yaratt sebepleri yaratmtr.’ Bu ilahi

bildirim, krklm telafi etti. Anladm ki, kâmillerden imiim ve bir

hayvan deilmiim! Bu ihsana kar Allah’a ükrettim.

Allah bana âlemin benimle ve benim âlemle ilikimi gösterince, iki

mertebeyi ayrt ettim. Anladm ki ben olmasaydm, bütün âlem de ol-

mayacakt. Benim var olmamla, Allah hakkndaki ve Kadim Varln
suretinde yaratlm hadis varlk hakkndaki bilgi meydana gelmitir.

Yine anladm ki, Allah hakkndaki hadis bilgi -ki o bilgi Allah hakkn-

daki kadim bilginin suretindedir- ilahi surete göre yaratlan için müm-

kündür. O ise insan- kânil’den bakas deildir ve zaten bu nedenle

‘kâmil’ diye isimlendirildi. Çünkü o âlemin ruhudur ve âlem ulvi ve

süfli ksmlaryla ona amadedir. Üstelik hayvan insan da, insan- kâmile

amade klnan âlemin bir parçasdr ve o görünür suretinde -yoksa

mertebe itibaryla bâtnnda deil- kâmil insana benzer. Hayvan insan

ile insan- kâmilin benzerlii, maymunun bütün d uzuvlarnda insana

benzemesini andrr. Öyleyse hayvan insann, insan- kâmil karsndaki

derecesini iyi düün ve hangi insanlardan olduunu ören! yi düü-

nürsen, bilirsin ki, kemale kabiliyetin vardr, Bu nedenle âlemde tem-

bih ve uyarlar vardr. Kemali kabul eden istidatta olmasaydn, uyar-

nn bir anlam olmaz ve bu konudaki ihbar anlamsz ve geçersiz kalr-

d. Davete karlk vermezsen, sadece kendini lanamalisin. Çünkü seni

çaran ve davet eden, basiretle seni çarmtr ve seni basirette kendi-

sine katmak istemitir. Bunu örendiinde ve Hak sana âlemle ilikini

gösterince, geride Hakkn seninle ve senin O’nunla ilikisini örenmen

kalr. Allah bana maksat olan suret benim adma gerçeklesin diye ilahi

isimlerin benimle ilikisini bana bildirdi. Allah’a verilen bütün ilahi

isimler, bana da verilir ve onlardan hiçbiri herhangi bir ekilde dta
kalmaz.

Bilmelisin ki, isim, mutabakat ve örtüme yoluyla isimlendirileni

gösterir. Böyle olunca, ondan isimlendirüenden bakas anlalmaz.

sim, ‘isim’ denilen bir surette onun ayndr. Öyleyse isim, kendisinin

ve isimlendirilenin addr. Allah Teala daha önce de ifade ettiimiz

üzere marifet mertebelerinin kemale ermesi için hâdis bilgiyle bilinmek

istemitir. Hadisin var olmasyla da varl kemale erdirir. Bir eyi an-
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cak kendisi veya benzen bilebilir. Bu nedenle Allah’n kendisini bilmek

amacyla yaratt hadis varln onu var edenin suretinde olmas gere-

kir ki adeta O’nun benzeri olsun. Kâmil insan, ahs itibaryla birden

çok olsa bile, tek bir hakikattir. Allah Teala onm hakknda ‘O'nun ben-

zeri (benzerinin benzeri) bir ey yoktur’*
20

buyurur. Böylece insan- kâ-

mili misil yapm, ona benzerlii reddetmitir.

Allah onu varlkta bir misil yapnca, suret, lafz ve harf sahibi ol-

malar yönüyle ilahi isimler örtüme tarznda kendisine komu olmu-
tur. Nitekim isan da cisimse! suret sahihidir. lahi isimler insan- kâ-

mili ‘Allah’ müsemmasna mutabakatlarndan daha güçlü bir ekilde

göstermilerdir. ki benzerden birisi ötekinden sadece kendisine ait

olan bir özellikle ayrr. Bu durumun ilahi isimlerde bir karl var-

dr. Hak söz konusu olduunda, Hakka ait olup insana ait olmayan

isim ‘Allah’ ismiyken insana ait olup Hakka ait olmayan isim halife in-

san- kâmil addr. Bu isim, kevni varla mahsustur.

Hakkn dier isimleri ruh ve suretten bileiktir: Her isim sureti

bakmndan örtüme ve mutabakat yoluyla insan gösterirken ruhu ve

manas yönünden örtüme yoluyla Allah’ gösterir. Bizim bir halimiz

olduu gibi O’nun da bir hal vardr ve isimler hallere tabidir. Biz ne

zaman istersek, suretlerden soyutlanabiliriz. O halde zatmzdan bize

ait olan surederdir. Fakat zatmzn baka bir hakikati dc dileyince su-

rederden soyudanmaktr. Böylelikle surederinden soyudana ruhlar

yönüyle bu soyutlanmada isimlere tabiyiz. Ayn zamanda isim suret-

lerde giyer. Öyleyse isim özü gerei suretten bakadr ve ayn zamanda

özü gerei bizim için surette tecelli etmeyi kabul eder. simler de su-

rederi yönünden ona tabidir. Dileyince sureti giyer. Öyleyse i bizimle

O’nun arasnda eittir. Bununla birlikte kesin ve gerçek bir fark vardr:

Allah Yaratan, biz yaratlanz. O Allah, ben halife insanm! Allah suret

tam olarak gerçeklesin diye, halifelikte de bize ortaktr. Allah bize

O’nu vekil edinmemizi emretti ve vekillik bir halifeliktir.

O halde Haklan bizden ayrmasn salayan kendisine özgü isim

‘Allah’ ismidir. Bu, suret ve mana itibaryla ortaya çkan farkllktr. Al-

lah surette tecelli ettiinde, mutabakat ve örtüme yoluyla kendisine

‘Allah’ adnn sureti verilir. Surede snrlanmakszn bulunduu halde

kalnca, bu ismin ruhu verilir, insan ismi de böyledir. Bu isim kendisi-
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ni Allah’tan ayrr, insan zatndaki suretinde kalma özelliine sahip

iken dilerse ondan soyutlanabilir. Alemde Hakkn suretinde olan kimse

bulunmam olsayd, Hakkn bilinme maksad, yani hadis bilgi de ger-

çeklemeyecekti. Bu maksat ‘Ben bir hâzineydim, bilinmiyordum, bi-

linmek istedim, halk yarattm, onlara tanndm, onlar da beni tand’

hadisinde belirtilir. Allah kendisini hazine saymtr. Hazine bir eyde

saklanabilir. Hak kendisini insan- kâmilin suretinde, yani onun ‘sabit-

lik eyliinde (ayn- sabite) saklar. Hak orada gizlenmitir. nsana var-

lk eyliinin elbisesini giydirince, hazine de insann zuhuruyla ortaya

çkar. Böylece insan- kâmil, kendi varlyla O’nu tanr ve sabitlik ey-

liinde hazine olarak gizlendiim örenir. Hâlbuki kendisi bunun far-

knda deildi.

lahi isimlerin onunla ilikisini sana açklam olduk. Allah öyle

der: ‘Adem’e bütün isimleri öretti .’
421

Burada ‘bütün’ ihata ve genellik

bildirir. Hz. Peygamber Rabbine dua ederken öyle der: ‘Allah’m!

Ben kendini (nejs-ke

)

isimlendirdiin tüm isimlerle senden isterim.’

Bu, (mecaz deil) gerçek bir ifadededir ve bir eyin kendisine izafesi

demektir. ki farkl lafz zikrettiinde, hakka’l-yakîn ve ilme’l-yakîn ifa-

delerindeki gibi, izafet geçerli ve dorudur. Hakikat tektir. Buradaki

iki lafz, nefs ile ikinci tekil ahs zamiridir (senin). Böyle dememizin

nedeni, baz dilcilerin delilden hareketle ‘bir ey kendisine izafe edile-

mez’ demi olmalardr. Bu dorudur, fakat burada izafet ve tamlama,

surette gerçeklemitir. Suret ise iki tanedir. Birinci suretin ötekine iza-

fesi mümkündür. Burada birinci kelime nefs, kincisi ikinci tekil ahs
zamiridir. Bu yönüyle bu ifade, hakka’l-yakin, ilme’l-yakin ve ayne’l-

yakin ifadelerine benzer.

Hadisin dier yorumu ise nefsin (hadiste kendini diye geçen) bü-

tün ilahi ve kevni isimleri kabul eden insan- kâmilin nefsi olmasdr.

Çünkü kevni isimler de örtüme yoluyla onu gösterir. u var ki bunla-

rn içinden bir ksm hadis eklinde ona gözükür. Söz gelimi Allah için

el-Gani ve insan için hatta bütün âlem için fakirlik ismi gibi. Bu yo-

rumda hadisteki nefs kelimesi ikinci tekil ahs zamirine izafe edilir ki,

burada ikinci ahs Haktr. Bu durumda izafet, bir mülkiyet, ereflen-

dirme ve istihkak izafesi olur. Mülk izafesi, ‘Zevd’in mal’ misalindeki-

ne benzer. Terif ise ‘hükümdarn kölesi’ tamlamasna benzer. stihkak
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bildiren isim tamlamas, ise ‘atn semeri
5

, ‘evin kaps’ gibi ifadelerdir.

Bütün bunlar hadisteki nefs kelimesiyle insan kastedilmise, mümkün
olabilecek yorumlardr. Bu yoruma misal olarak Hz. sa’nn ‘Ben senin

.

nefsinde bulunan bilmem
5422

ifadesini verebiliriz. Burada nefs kelimesiy- .

lc Hz. sa’nn nefsi kastedilir. Hz. sa nefsini Hakka izafe etmitir ki,

gerçek öyledir. Bu davran, Allah’ övmede ve insana nispet edilen

eyden uzaklamada en yetkin ifadedir. Allah bunu onaylam ve ken-

disinden örenmek üzere Hz. sa’ya öyle sormutur: ‘Sen mi insanlara

demitin, Allah’ brakn da beni ve annemi ilah edinin.’*23 Hz. sa ise Al-

lah’a
‘

Sen benim nefsimde olan bilirsin, ben senin nefsinde olan bilmem,

sen gaybleri bilensin
’424

demitir. Çünkü orada sadece senin yarattn

ey bulunur. Yaratma ye emrin sahibi olan nasl olur da birisinden ö-
renmek üzere soru sorabilir ki? Hz. sa ‘lah olmadm söylemedim’

dememitir. Çünkü halife ve insan-. kâmil olduunu, ilahi isimlerin

kendisine ait olduunu bilir. Bu nedenle ‘Ben onlara bana emrettiini .

söyledim’
42*

demitir. Yani ona bir ey eklemedim. ' -
- '

.

Birisi öyle sorabilir: ‘Allah’n peygamberin^ insanlara..söylemesini

emrettii eyi söylemesi, halini bütünüyle onlara söylemesini -gerektir-

mez. Çünkü Allah ona bunu söylemesini emretmedi ve tebliiyle -so-

rumluluktan kurtulmutur. Hz. Peygamber öyle der: ‘Ya da yaratkla-

rndan birisine örettiin veya gaybnn bilgisinde kendine ayrdn
isimlerle senden isterim.’ Burada. Allah’n baz eyleri kendi bilgisine

brakt ve onlar baka kimsenin bilmedii zikredilmitir. Böyle bir

ifade insan kâmil adna olabilir.- Fakat Allah onunla sadece kendinin

bilebilecei bir eyi gaybnn bilgisine ayrmtr. Böylelikle Allah, ger-

çekte bulunduu duruma göre insan- kâmil’den onun kendisi -hakkn-

da bilemeyecei eyleri Örenir. Çünkü insan- kâmil Hakkn gaybdr,

çünkü o, bir misildir. Burada Hz. Peygamberim ifâdesiyle Hz. sa’nn

ifadesi bir durumda bir araya gelir. Bu söz ‘Senin nefsinde olan bil-

mem’426
ayetiyle Hz. Peygamberim ‘aybm bilgisine ayrdklarn’ ifade-

sidir. Kâmil insan bütün isimlerin zuhur mahallidir ve o bu isimleri

kabul gücüne sahiptir. Kabul etme kuvvetine sahip olmadklarnn da

kabul edilmesi müifkun deildir; Öyleyse bu isim, kendisinde eksik

olduu hükmü verilen isimlerden deildir. Misal olarak insana özgü

isimleri verebiliriz. Bu isimlerin Allah’a verilmesi doru olmad gibi

O’nun böyle bir ismin verilmesiyle eksik kald da söylenemez. Bütün
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isimlerin manas, isimlendirilenin hakikatinde her ismi kabul etmesidir,

bunu bilmelisin.

» 1

ilahi isimlerin insanla ilikisinin keyfiyetini ve kevni isimlerin Al-

lah’a nasl verilebileceini bilen, insann mertebesini ve onun âlemden

farkllamasn, kuatclk özelliiyle bütün âlemden üstünlüünü de

anlar. Âlemle ilikisinde insan, her bilgide uzman mütehasssa benzer.

Bazen bilgide ortaklk olsa bile baka bir ilim sahibi olur ve ondan us-

tün olamaz. Söz konusu ilim sahibi özel bir yönden kendisinden üstün

olsa bile, dieri kuatclk nedeniyle ondan üstündür. Nitekim eksiklik

ve noksanlkta da derecelenmeden söz edebiliriz. Mesela ahmaa eek

deriz. Kesin olarak biliriz ki, eek ahmaklkta insandan üstündür, çün-

kü insandan daha ahmaktr. nsan karsnda melek de böyledir.

Melek itaatte insandan üstündür, Allah bu konuda meleklerin le-

hine ahitlik etmitir. Bunun nedeni, onun beerilik elbisesinden soyut

olmasdr. Bu nedenle melek verdii emrinde Allah’a asi olmaz, çünkü

o kendisinin belirli vakitlerde çekecek ve bazen gafil düürecek zt ha-

kikatlere sahip olmad gibi çarld iten alkoyacak hakikatlere de

sahip deildir. Söylediimiz bu durum unsurdan yaratlanlarda bulu-

nur. nsan unsurdan olumutur ve onu bilfiil birbirini çeken hakikat-

ler talep eder. Bu nedenle de gaflet ve unutma özelliine sahjiptir. Ona

emredilir, yasak konulur, kendisinden emre muvafakat vc kar gelmek

beklenir. Melek ise insana göre Allah’a daha çok itaat eder. Bunun ne-

deni insann ve onun yaratldr. Allah onlar hakknda c
Onlar emirle-

rinde Allah’a asi olmaz
*427

der. Onlara isimleri öreten halife hakknda

ise
cÂdem rabbine asi oldu ve taknlk yapt*428

diyerek Âdem’i igünahkâr-

lkla nitelemitir. Öyleyse melek Allah emrine uymada Âdem’den üs-
A

tün iken Adem isimleri bilme yönüyle üstündür. Çünkü halife kendisi-

ni halife yapann hakk olan isimlerle gözükmezse -ki bu sayede kendi-

sine isyan edilir ve itaat edilir- halife deildir. nsan kuatclkta daha

tam ve üstün iken melek bir yönden veya iki yönden insandan üstün-

dür. Fakat o bütün yönlerden üstünlüe sahip deildir. lahi suret ise

toplam ve kuatclkla meydana gelebilir; aksi halde benzer suret mey-

dana gelmeyecei gibi bir suretin mislinden ayrmasn ve farkllama

sini salayan özellikler de surete zarar vermez. Böyle bir farkllk bu-
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lunmaldr, çünkü bu fark olmasayd, öteki misil deil ilk suretin ayn

olurdu. Gerçein böyle olmad malum!

Bu menzil hakknda konumak sonsuza kadar sürecek ekilde sözü

uzatr. Söylediklerimizle yetinip imdi daha önce yaptmz gibi men-

zilin içerdii baz ilimleri zikredelim. Bunlardan birisi, silinmi izler ve

onun mertebeleri, kendisinde snrlandklar hakikatlerde snrlanmas-

nn ilmidir. Emrini reddedip de daha sonra kendisini öldürecek hale

gelen kimsenin durumu bu menzilden örenilir. Bu daralmaya ve s-

kntya delildir. Böyle bir davran insann kemalinden mi kaynaklanr?

Allah kendisini gazap ve intikamla nitelemitir. Böyle bir insan intika-

mn alarak öfkesini ve gazabm yönlendirecei birisini bulamaynca,

kendisine yönlendirmeye niyetlenmi ve canna kast etmitir. Böyle bi-

risi naks-kâmildir. Allah ona eziyete tahammül özellii vermi, o da

sözünü ve emrini reddedip kendisini cezalandrmak isteyene yönelik

doasnn öfkesine kar direncbilmitir. Teskin ilmi vc kendisine da-

yanlanla sevinmek bu menzilden örenilir. Dayanak, hissettii eye

kar yumuaklk göstermek üzere konuurken kendi seviyesine indi-

inde, onunla sevinmenin varl bu menzilden örenilir. Bu, içinde

bulduu eyle ona hitap etmesidir. Böylece ona kendinden daha büyü-

ün kim olduunu gösterir ve daha çok öfkelenir ve kendinde bir izzet

bulur. B nedenle Allah peygambere öyle der:
cSana önceki peygamber-

lerin haberlerini aktarmaktayz. Bu sayede kalbini sabit tutmaktayz.’
429

Suç ileyen herkes kendine kar suç iler. Bu mesele bu menzilden ö-
renilir, Çünkü ameller sahibine izafe edilir. Bakasna izafe edilince,

haklarn gasp etmi olursun. Basireti elde etme çabas, bu menzilden

örenilir. Mizaçlar, bu menzilden örenilir. Zeyd’e zarar veren eyin

Amr’a nasl fayda verdii ya da Halid’in ilacnn Hasan’n hastalnn

sebebi nasl olduu bu menzilden örenilir.

Hakkn nidasyla bu nidann kendisi bir olsa bile deimesi bu

menzilden örenilir. Nida edilene karkk vermenin adab bu menzil-

den örenilir. Lütuf talebi bu menzilden örenilir. Cebir bu menzilden

örenilir. Kevni onaylama ve takrir ile üsttekinin aadakine lütuf

göstermek üzere inmesi, bu menzilden örenilir; Bununla birlikte su-

rette ezici görünür. Onu bundan alkoyan nedir? Fark edilmeyen yön-

den gizli bir kahr mdr, yoksa üzerinde yaratld rahmetten mi kay-
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naklanr? Âlemin kendilerini bilmeyenler için sebeplerini izhar etmekle

yüce ileri elde etmek üzere uyarlmas bu menzilden örenilir. Soru-

nun cevabmdan dolay düülen hayret sebepleri bu menzilden öreni-

lir. Bu durum, sorann talep ettii mutabk cevap düünülmezse ger-

çekleir. Her soru bir cevab gerektirir mi, gerektirmez mi? Soru sözün

birlii yönünden cevabn ayndr; birde tafsil veya bölünme meydana

gelmez. Öte yandan soru cevabn ayn deildir, kelam ise tek eydir.

Öyleyse bölünme nerede gerçekleir? Hasmnn haldi kendisinin haksz

olduunu bildii halde ccdelcinin niçin cedel yapt bu menzilden ö-
renilir. Bu bilgiye ramen cedeli niçin sürdürür? Kendinde gerçek or-

taya çkmtr.

Acaba cedel yapann hakikate dönük bir yüzü var mdr veya her

yönden haksz mdr? Cedel bütün yönlerden batl ise, batl yokluk;

yokluk ise varla kar koyamaz. Çünkü la-ey olan eyden güçlü de-

ildir. Müsaadenin neticesi bu menzilden örenilir. Zecir, korkutma

bu menzilden örenilir. Kazadan ve gereinden raz olmak, bu men-

zilden örenilir. Bu, raz olanda bulunan bir güçten kaynaklanr. Ka-

zada hükmünden raz olunmas gereken ile gerekmeyen ksm bu men-

zilden örenilir. Farknda olmasa bile, çoklua dayanmann dayanann

içinde güç oluturmadaki tesiri bu menzilden örenilir. Bazen birin

gücü çoun gücünden fazla olabilir ve çok bire kar koyamaz.

Var olann var olana tesiri bu menzilden örenilir. Bu tesir için

ilahi bir emre mi muhtaçtr, yoksa bilgiye mi muhtaçtr? Yoksa bir

ksm ilahi emre bir ksm bilgiye mi muhtaçtr? Yaratklarn bu konu-

daki mertebeleri bu menzilden örenilir. Haberlerin serdedilmesi bu

menzilden örenilir. Bunlarn nefisleri sndrmadaki faydalar nelerdir?

Nefisler doalarna göre olan haber ve hadiselerden haz alr. Âlemin

bilgideki derecelenme, bu menzilden örenilir. Hakka izafe edilen ey-

lerle kendisine ait olsalar bile izafe edilmeyecek eyler, bu menzilden

örenilir. Nefsin izzetinin knanaca durumlar, bu menzilden öreni-

lir. Bununla birlikte nefs bu izzetle nitelenmitir. Öyleyse kmananla ni-

telenecek ekilde kendisini perdeleyen ve kendisini sevmedii ey ne-

dir? Nefislerin genel olarak birbirlerinden üstünlüü bu menzilden ö-
renilir. Nimederin süreklilii ve bunun zddmn devaml olmay, bu

menzilden örenilir. Yardm, bu menzilden örenilir. in sonunda ne-
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reye varr? Ondan biten ey kendisinden var olan fiile mi yoksa baka

bir eye mi aittir? Kendisi bir iken, zamann zamanlara taksimi bu

menzilden örenilir. Sahipleri bunlardan soyutlansa bile, amellerin

karlk talebi bu menzilden örenilir. Mertebe bakmndan daha üstün

olan bu menzilden örenilir. Acaba bedel istemekten uzaklaan m,
yoksa bedel talep eden mi üstündür? Âlemde peygamberliin ilkesi bu

menzilden örenilir. Onun sebebi nedir? Alemde yükümlülüün dn-
da kalan kimse var mdr, yok mudur? Üstte olann aadakinden ay-

rmasn salayan özellik nedir? Kendinden dolay m, yoksa nsbî bir

nedenle mi ayrr? Hangisi üstündür? Zamanlarn ve hallerin dei-

mesiyle ayetlerin deimesi bu menzilden örenilir. lahi bilgide bu-

nun karl nedir?

Dar geniletilmeden veya geni daraltlmadan geniin dara girmesi

bu menzilden örenilir. Her snf içinde diilik ve erkeklik arasndaki

farklar nelerdir? Kendisine kardelik ad verilecek ile verilmeyecek

olanlar, kardelik mertebeleri bu menzilden örenilir. lahi ve mevzu

teraziler, bu menzilden örenilir. nsanda bulunup kalbini doru yola

kar körletiren sebep bu menzilden örenilir. Bununla birlikte insan

imkân bilir. Bu bilgi eyann en gariplerinden birisidir. Misal olarak

ayette zikredilen ‘Bu senin katnda hak ise, onu bizim bamza ta olarak

yadr ’430
ifadesini verebiliriz. Hâlbuki onlar böyle bir eyin imkân da-

hilinde olduunu biliyorlard. Allah onlara Tövbe ettik, bizi mutlu eri

demeyi nasip etmedi, insanda ilahi vahyin mertebeleri, bu menzilden

örenilir. Reddedilmesi mümkün olmayan delalet, bu menzilden ö-
renilir. Nazm-manzum, nesir-mensr arasndaki fark, bu menzilden

örenilir. Bu, snrl ve mutlak bilgidir. Bir halden baka bir hale, bir

menzilden baka bir menzile intikal, bu menzilden örenilir. Ate kay-

nakl ruhlarn nereden indikleri, kime indikleri, yerlerinin neresi oldu-

u ve onlara neyin nispet edilecei bu menzilden örenilir.

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr.’
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ÜÇ YÜZ ELL DOKUZUNCU BÖLÜM
'Kzm sana diyorum, gelinim sen iit' in Ayrtrl-
mas ve Açklkta Gizleme Menzilinin Muhammedi

Mertebeden Bilinmesi

Bak, gölgenin eksilmesine, bak!

Güne yükselirken gölge de kaybolur

Sürekli hareket vermesine bir delil bu

Balar, gölge olur; bu bize yeter

Bir vakit eseri gözükmeden sakin kalsa bile

Oluta, ‘ol emrinden hüküm ondadr

Alem Rdhman’m nefesinden, yok ki

Baka bir asl, sözün hükmü izhar eder onu

Akim gereinin aksine, at sen onu

Çünkü Allah’m hikmeti gerektirir bunu

Ne varln ne eserim görsen bile

Yine de akl onu gizlerdi

Allah kendinden bir rh ile seni desteklesin bilmelisin ki, Allah e-

yay asl varln -ki o bu hal üzere bulunur- iktiza ettii durumla var

etti. O’nun dndaki her ey kendisi için var olmutur. Allah yaratt

her ey için bir zt, misil ve hilaf yaratm, muvafakati hilafa,

münafereti zidda ve münasebeti misle yerletirmitir. Eya arasnda

birbirine kavumas, sevgisi ve bir olmas en güçlü olanlar, muhalif ile

muhalifin ilikisidir. Bu nedenle hilaf, muhalifine göre gerçekleir ve

arkadandan kendi hükmüyle ayrr. ki muhalif bir yerde bir olurken

hükümleri itibaryla ayrlrlar. Mislin misille ilikisine gelirsek, karlkl

iliki ve münasebet onlar sevgide birletirir. Böylelikle her misil kendi

mislini sever ve bir araya gelmeseler bile aralarndaki misilik ilikisi

nedeniyle mislini sever. Misil sevgide hilafa benzer. Bununla birlikte

onlarn arasmda hakikatler bakamndan fark vardr. Buna karlk hiç-
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bir zaman bir araya gelmemeleri yönüyle de zdda benzer. Bu yönüyle

onlar, birbirini görmeden sevip bütünüyle kendisini o sevgiye veren

fakat engellerin bir araya gelmelerine imkân yermedii iki kiiye ben-

zer. Zt ile zddn ilikisine gelirsek, bunlarn birbirini itmesi

(münaferet) zatidir ve iki hilafta olduu üzere aralarnda sevgi yoktur,

iki zttan her birisi ötekinin varlktan yok olmasn ister. Hâlbuki iki

muhalif böyle deildir. Onlarn arasndaki sevgi birinin ötekini yok

etmeyi arzulamasna imkân vermez. Fakat her biri unu diler ve ister:

Muhalifiyle bir olmas mümkün olsayd da bir tarzda onu görebilseydi

ve ötekisi kendinde gizlenseydi. Bu durum, her muhalifin kendisini

ötekine tercih etmesinden kaynaklanr. Fakat iki muhalif, özü gerei,

hiçbir zaman bir araya gelmez. Bu balamda iki mislin benzeri iki be-

yaz iken iki zddn benzeri beyaz ve siyah, iki muhalifin benzeri koku

ve renk veya bir yerdeki koku, renk veya tattr. Bunlar zikretmemizin

maksad, kulun Allah karsndaki yerinin bunlardan hangisiyle ilikili

olduunu açklamaktr.

Bilmelisin ki, insan- kâmil bütün bunlar özü gerei kendinde

toplamtr. Bu özellik bakasnda bulunmaz. O Hakkn karsnda mi-

sil, muhalif ve zttr. Ayn zamanda bütün bu zikrettiklerimiz üç eye

ait hükümler ona aittir. Söz gelii beyaz mahal nedeniyle beyazn mu-

halifidir, çünkü mahal onu ayrr ve ‘u beyaz, bu beyaz deildir’ deni-

lir. Ayn zamanda mislinin zdddr, çünkü bir mahal o ikisini bir araya

getirmez. Ve onun mislidir. Çünkü tanm ve hakikat onlar her yönden

kuatr. Öyleyse zikrettiklerimizden her birisi ötekinin kabul ettii zt

ve hilaf kabul eder. Bu konuda bilinmesi gereken ey, insann hem-

cinslerinin karsndaki durumudur. Bu iliki genel olabilecei gibi özel

olduunda belirli bir yönden âlemdeki bir eyle ilikisi bilinmelidir. n-

sann Hak karsndaki yerinin bilinmesi de bu konuyla ilgilidir. Bu sa-

yede suretinin neye göre meydana geldii örenilir. Çünkü Allah insa-

na baka bir varla göstermedii ekilde inayet etmi, onu halife yap-

m, isimleri bilmekle ona kemal mertebesini vererek ilahi surete göre

yaratmtr. lahi suretten daha mükemmel bir ey olamaz.

Öyleyse insan- kâmil ilahi surete göre yaratlm olmas bakmn-

dan ‘misil’ iken kul iken kulu olduu kimsenin rabbi olamay bak-

mndan zttr. Hakkn onun duymas, görmesi ve güçleri olmas bak-
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mndan hilaftr. Böylelikle Hak onu ve kendisini ayn hakikatte ispat

etmitir. ‘Kim kendini bilirse, Rabbini’ misil, zt ve hilaf bilgisiyle ‘bi-

lir.’ O halde insan, dost-dümandr. Allah öyle der: ‘Dümanm ve

dümannz dost yapmayn, onlara sevgi göstermeyin.*
431

Burada Allah

müminlere hitap etmitir. Baka bir ifadeyle, iki misil arasndaki ztlk

nedeniyle, sizin misliniz olduklarn zannedip onlara dostluk göster-

meyin. Allah mümine öyle der: Dümana misil ztlyla davrann,

misil sevgisiyle deil! Sizin hakikatiniz birdir. Düman seni varlktan

çkartmak ister, nitekim zddn böyle olduunu belirtmitik. Allah bu

ayette öyle der:
‘

Onlar kendilerine gelen hakikati/hakk inkâr ettiler. Pey-

gamberi ve sizi çkartrlar.*
432

Öyleyse düman size -misliniz olduklar

halde- misil dostluuyla deil dümanlyla davranmtr. te ‘zt zd-

dm yok etmek ister’ derken kastettiimiz budur. Dümanlar bizi yok

etmek isteyince, Allah bize onlarla savamay ve bulunduklar yerden

kendilerini çkartmay emretmitir. Biz de onlar öldürerek berzaha

göndeririz.

Kuran’n ne kadar srl olduunu ve iler hakknda verdii bilgiye

baknz! Bu ztlk mislin zatna yaylmasayd, böyle birisi mümin ol-

mad gibi Allah katnda bir mertebede de deildir. Fakat insan bir

teraziye ve sahih kefe muhtaçtr. Bu sayede zati düman arzi dü-
mandan ayrr. Zati düman kendisine (ayette belirtildii gibi) davra-

nlmas gereken düman iken arzi düman kendisine dümanlk hali-

nin ilitii sonra da kendisine dümanlk kazandran bu halin ortadan

kalkt kimsedir. Allah Teala kyamette baz kullarn öyle diyeceini

bildirir:
‘Keke peygamberin yoluna uysaydm dafedam dost edinmeseydim.

0 beni bana gelen zikirden saptrd. eytan insann dümandr *433
Kaste-

dilen cinler deil, insandan olan eytanlardr. Çünkü kul ‘Beni zikir-

den falanca saptrd’ demi, onu kendisi gibi bir insan olarak isimlen-

dirmitir. Ona kulak vermi, sözüne uymu, bu durum kendisiyle Al-

lah’n uymasn emrettii ey arasna girmitir. Kastedilen peygambe-

rin getirdii vahiydir. Baka bir ifadeyle kendileri de bir kural içinde

olsalar bile peygamberin onlara getirdii yeni kurallardr. Âlemin mas-

lahat için bu kurallar zorunludur. Fakat onlar daha önceki kurala aina

olmular, o kuralla yetimiler, bakasn tanmamlardr.
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Binaenaleyh onlar kural reddetmemi, sadece bu özel kural inkâr

etmilerdir. Doa gerei alkanl brakmak zordur. Bu nedenle in-

san, özü gerei acya almaz. Ac uzun sürüp sonradan ortadan kalkt-

nda insan, doann alk olmad bir eyin gitmesiyle sevinir. Acyla

ülfeti olsayd, ac kalknca üzülürdü. Her insan, insanln arzusu olan

kemal mertebesine sahip deildir. Bununla birlikte insanlar kemalde

derecelenirler. Menzilin en aasndaki, hayvan insan iken en yukar-

sndaki Allah’n gölgesidir. O, insan- kâmil ve Hakkn vekilidir. Hak

onun lisan ve güçleridir. Bu iki makam arasnda ise sebepler vardr.

Resuller zamannda insan- kâmil resul iken, onun ardndan kâmil,

varisidir. Varis peygamber yaarken gözükmez, çünkü varis, mirasçs

ölünce varis olabilir. Dolaysyla peygamber varken sahabenin böyle

bir mertebeye sahip olmas mümkün deildi. Binaenaleyh emir Al-

lah’tan sürekli ve kesintisiz bir ekilde iner ve onu kemaliyle sadece

peygamberler kabul edebilir. Peygamber yok ise, peygamber olmayan-

larda bu istidat bulunur ve kalplerine gerçekleen ilahi tenezzülü kabul

ederler. Söz konusu insanlar bu nedenle ‘varisler’ diye isimlendirilir ve

ilahi tenezzül sayesinde Allah’tan haber vermelerine ramen ‘resul’ ad

verilmez. lahi tenezzülde bir hüküm bulunursa, kendisine inen kii

hükmü alarak, ona göre hüküm verir. Bu durumda varis, ekilci alim-

lerü terimiyle ‘müçtehit/içtihat
3

denilen ve hükmü istinbat eden kim-

sedir. Müçtehit, Allah’n onun hakknda ‘kukusuz onu istinbat edenler

kendisini bilir’
434 buyurduu kimsedir. Günümüzde peygamberden son-

ra insanlarn teriden olan nasipleri bu kadardr. Biz de bunu kabul

ederiz fakat içtihadn ekilci alimlerin kabul ettii ey olduunu söyle-

meyiz Bize göre içtihat, bâtndaki istidad meydana getirmek üzere

bütün gayreti harcamaktr; insan o istidatla kalbine gelen ilahi tenezzü-

lü (ilham) kabul etmiti. Söz konusu ilahi tenezzülü (vahiy) nebilik ve

resullük döneminde sadece nebi ve resul kabul edebilirdi. u var ki

peygamberin gerçekte onaylam olduu sabit bir hükme muhalefete

yol verilmemitir. Müçtehidin ulat hüküm gerçekte öyle olmasa bi-

le, müçtehide hükmün gerçekte bulunduu durum ilham edilir. Öyle

ki peygamber yaasayd, ayn hükmü verirdi. Bununla birlikte pey-

gamber müçtehidin hükmünü onaylamtr. Müçtehit hata ederse, da-

ha öice zikrettiimiz gibi, istidatta hata eder; orada hata etmezse, hiç-

bir zaman yanlmaz. Hatta müçtehit hüküm veren birisi deil, tecel-
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lisinde kendisine gelen ve onun da kabul ettii hakikati aktarandr. Bu
durum ümmet içinde nadir gerçekleen ve ancak fertlerde bulunan bir

durumdur. Onlarn alameti, bu zamandaki resullüün teklii neniyle,

verdikleri hükümde görü ayrlna dümemektir. Görü ayrdna
düerlerse, sözü edilenler deillerdir. Buna göre hükümler snrl sayda

bölünürse, hakl olan içlerinden birisi olabilir. Kendisiyle hüküm ve-

rilmemi bir k kalrsa, belki hakikat ondadr. Bununla birlikte, herkes

kendi deliline göre ibadet eder; isabet ederse iki, yanlrsa bir sevap

alr. Böylelikle içtihatta içtihat gerçekleir. lahi tenezzül hiçbir zaman

kesilmeyeceine ve farkl tarzlarda olduuna göre, bunun hepsi bilgi-

dir. Onun meru bir hüküm olmasyla mertebelere göre baka bir ey
olmas durumu deitirmez. Baknz! Ahiret hayatnda tenezzül sürek-

lidir. Fakat orada dünyadakinin aksine kural yoktur. Mertebelerin

hükmüne göre derken kastedilen budur, yoksa hepsi ilahi bildirimdir.

nsan- kâmil’de zt, hilaf ve misil bulunduu gibi ilahi isimlerde

de misil bulunur. Buna misal olarak Rahman ve Rahim isimlerini ve-

rebiliriz. Onlarn arasnda hilaf da vardr, er-Rahman ve es-Sabur isim-

leri gibi. Veya ed-Dar ve en-Naf isimlerinde olduu gibi zdk bulu-

nur. Hz. Peygamber himmetlerimizi yüce mertebelere yönlendirmek

üzere öyle der: ‘Dost edinseydim, Ebu Bekir’i dost edinirdim. Fakat

sizin arkadanz Allah’n dostudur.’ Allah öyle der: ‘Allah brahim’i

dost edindi
'435 Hz. Peygamber Rabbine öyle dua eder: ‘Sen yolculukta

arkadasn.’ Allah’n kullarn dost edinmesinin imkânsz olmadm
örenince, O’nun dostunun sen olmas için çalmalsn! Bu dosduu o
yüce rütbeyi elde etmeni salayacak ileri incelemekle elde edebilirsin.

O mertebeye ulamak için Hakka uymaktan baka yol bulamazsn.

Hakka uymak hakknda bildiimiz tek ey ise O’nun eriatna uymak-

tr: Neyi yasaklamsa yasak, neyi helal klmsa helal, neyi mubah ve

mekruh yapmsa mekruh veya mubah sayarz. Neyi tevik etmise ona

koarz, neyi vacip kabul etmise onu vacip sayarz. Nefsine bunlar

genelletirip bu davran senin niteliin haline gelirse, bu emirlerde

Rabbin makamnda bulunur ve senin için dosduk, hatta dosduktan

daha büyük ve özel bir hal olan muhabbet geçekleebiiir. Çünkü dost

seninle senin için dost olurken, seven kendisi için seninle dost olur.

Dosdukla muhabbet arasnda ne büyük fark vardr! ki makam elde

etmeni salayacak davran sana gösterdim. Dost dostundan güç alr-
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ken, seven sevdiinde gizlenir ve nefsiyle onu korur. Hak sevilenin

kalkanyken dost dostunun kalkandr. Baknz! Allah insanlarda nasl

bir alkanlk yaratmtr: Onlar karlkl olarak ekmek ve tuz yedikleri

arkadalar için fedakârlk yapar, onu her türlü naho ie kar korur,

cann koruduu gibi onu saknr. Burada da durum ayndr. Hak kar-

snda müahedeyle bu hali görüp ‘karlkl tuz yeme’ âdeti gerçekle-

ince, bunun etkisini gördüm. Allah’a hamd olsun. Bunu kesin bir

burhan sayarak, bu konuda u dizeleri söyledim:

Yemin ederim, ekmek ve tuz yedik birlikte

Öyle ki, fetih ve burhan gördüm

ie bak, ortaya çkm ie

Levhada sabit, bir daha yok olmaz

Düman nedeniyle sava iste

Ne bar ne sulh iste

Bana emir onun katndan gelirse

Kefi ve erhi gösteren bir emir

Yüksei taleple kendimi balarm ona

Marufu ve nasihati etki etsin diye

Dedim ki yapana, benim için bina et

Ruhlarm amelinden benim için bir yap

Belki Beds’ eteini toplarken görürüm

Havuzu gördü
t

vakit toplamt eteini

Onun su olduunu zannetmiti de

Tahtndan inerek aaya

Kendisini görünce tanmad

Perde olarak veya keif veya tecelli olarak

Binaenaleyh ona ekmek ve tuz verilmitir ki, Allah’a düman olan

birisini ne seven ne de sevilen edinmesin. Allah Teala insann yaratl-

nda ihsan sevmek özellii bulunduunu bilir. nsan kendisine yap-
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lan iyilii sevdii gibi benzerlerinin sevgisini kazanmak için de onlara

iyilik yaptn bilir. Bu nedenle Allah onlara ‘dümanm (dost edinme-

yin)**
6
dediinde, daha önce zikrettiimiz gibi, onlarn bu yasaklama-

da Hakkn yannda durmayacaklarn vc O’nun hak ettii davran ye-

rine getirmeyeceklerini de bilir. Bu nedenle Allah sözüne devamla ‘ve

sizin dümannz*37
demitir. Bu ilavenin nedeni, Allah dümanlarm

sevimsizletirmektir, çünkü Allah Teala bizim kendimizi ve arzularm-

z sevdiimizi ve arzularmz Allah’a tercih ettiimizi bilir. Kuran’da

bizim hakkmzda bu ifadeden daha büyük bir knama tarz gelmemi-

tir. Çünkü Allah bizim O’nu arzularmza tercih edeceimizi bilseydi,

‘benim dümanm5438
demekle yetinirdi. Ayn balamda baka bir ayette

öyle buyurur: ‘Onlar peygamberi çkartrlar
*39

Kastedilen vatanndan

çkartlmasdr. Çünkü vatandan ayrlmak, insann bana gelecek en

çetin ilerden biridir.

Allah Teala insanlar kendi yerlerinde otururken peygamberin va-

tanndan çkartlmasnn onlarda yeterli bir tepkiyi meydana getirme-

yeceini bildii için ‘ve sizi*
40

demitir. Böylece insanlar daha önce

düman sahibi olmada Allah’a ortak yapt gibi imdi de peygamberin

çkartlmasnda ortak yapmtr. Böylelikle kendüerine sevgi göster-

meme ve onlar düman saymada daha haris davranrsnz. Burada

‘müminler’ peygamberin dndaki herkestir. Çünkü peygambere bir

ahsn Allah’n düman olduu belli olunca, hemen ondan uzaklar.

Allah bu durumu Hz. brahim peygamber üe babas Azer’in ilikisi

hakknda bize bildirmitir. Hz. brahim babas Azer’e efkat göstermi,

olabilirse onun irki brakarak Allah’a dönmesini ve O’nu birlemesini

salamak için ona nasihatte bulunmutu. Allah Teala vahiyle babasnn

durumunu bildirip Hz. brahim dc babasnn Allah'n düman oldu-

unu tam olarak örenince, babas olmasna ramen ondan yüz çevir-

mitir. Allah Teala onun bu davrann överek, öyle buyurur:
‘

Babas-

nn Allah düman olduu belli olunca, kendisinden uzaklat.*
41

Hâlbuki

Hz. brahim babas adna ‘çok ah çeken’, güçlüyken görmezden gelen

birisiydi. Vahiyden sonra ise öyle olmad. Bir rivayette öyle denilir:

‘brahim babasn ayaklarnn önünde bir koyun suretinde bulur da

onu cehenneme tutar atar.’ Binaenaleyh Hakkn mertebesini tercih,

Hz. brahim’de babasna kar Allah urunda nasl bir dümanlk mey-

dana getirmitir, görünüz? Allah bizi O’nu arzusuna tercih edenlerden
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ve bunu gayesi sayanlardan etsin. Bana göre, Allah katnda böyle bir

makama sahip olamamak ne büyük üzüntü sebebidir ki, onlarn Al-

lah’a düman olmalar ve peygamberi çkartmalarn zikretmekle ye-

tinmiyoruz?
j

Burada ibarelerin açlmas gerekir: Mutlu, bunu kendi nefsinden

bulup bu hitaba dahil olmayandir. Bu halden ne kadar eksik kalrsa,

Allah hakkndaki bilgi o kadar eksilir. Allah bana bü yolda fetih insan

ettii andan itibaren, kendisiyle karlap tandm kimse bu kademde

deildi. Bununla birlikte baz insanlar gerçekte bu kademdedir, fakat

Allah bana onlarn halini bildirmemi olabilir. Belki kendisine yönel-

miimdir fakat bu halin zddn onda bulmuumdur. Fakat bilirim ki,

Allah’n yeryüzünde bu makama sahip kullar vardr. Bana bu makam
açan Allah’a hamd olsun! Allah’n izniyle bu hal üzerinde kalmay

umut ederiz. Çünkü Allah’ bilme kaplarnn büyük ksm, bu makam

ile müminler ve alimler arasnda perdedir. Bu kap, tasavvuru güç ve

anlalmaz bir kapdr; pek çok ilahi bilgi ona zarar verir. Bu makam

bir insan adna zevk yoluyla gerçeklememise, bilmelisin ki, böyle bir

insan ile Allah düman arasnda bir münasebet vardr ve söz konusu

münasebet nedeniyle dümanl kendisine belli olduu halde ondan

yüz çeviremez. Dümanl belli olmazdan önce ise mazurdu. Allah

Teala öyle buyurur: ‘Cehennem ehli olduklar ortaya çktktan sonra,

peygamberin ve müminlerin akrabalar bile olsa mürikler için balanma

dilemesi yakk almaz .'
442 Baka bir ayette ‘Medine ehli ve çevresindeki

Araplar için Allah’n peygamberinden geri durmalar ve onun canndan ön-

ce kendi canlarm düünmeleri yakmaz'443
denilir. Cehennem ehli olan-

lar sadece Allah dümanlardr. Onlar cehennem ehlidir.

Hak ile beraber ol, bir bedel arama O’na

Sen sadece Hakk birle, misal arama O’na

Yardm edecek ve baarya erdirecek Allah’tr.

Bilmelisin ki, bu menzil, hayrn artmasnn bilgisini içerir. Hakkn

batldan ayrmasn salayan özellik ile hadlerin bilgisi bu menzilden

örenilir. Bu hadler eyay birbirlerinden ayrtran tanmlardr. simle-

rin kullar deil, kinayelerin (zamirlerin) kullar bu menzilden öreni-

lir. Bunlarn arasndaki mertebelerin yükseklik, eref bakamndan du-
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rumu bu menzilden örenilir. Hangisi kullukta daha güçlü bir ekilde

vuslata erer? Kinayenin kulu mu, isimlerin kulu mu? Bütün ilimlerle

ilgili husus bu menzilden örenilir. Yaratklar olmadan, sadece Hakka

özgü nitelikler bu menzilden örenilir. Tenzih ilmi neye döner? Varl-

a m, yoklua m? Vezinler bu menzilden örenilir. Âlemde (Allah’a)

ortak benimsemeyi gerektiren sebep bu menzilden örenilir. Hâlbuki

her doan ftrat üzerinde doar. Köyleyken, ilk inkâr nasl ortaya çk-

mtr? slam ftratnda doan çocuu anne ve babas Yahdiletirir,

Hristiyanlatrr veya mürik veya Mecusi yapar. Acaba bir insan dü-

ünme gücüyle ftratndan irke çktnda, akl anne ve babann ilevi-

ni mi yerine getirir? nsann özü gerei sahip olduu eyler ile sahip

olmadklar bu menzilden örenilir, insann sahip olmad ilerde ta-

sarrufu bu menzilden örenilir. Acaba niçin sahip olmad bir ite ta-

sarruf eder? Yalan söyleyenin ve yalan ahitlik edenin durumu neye

döner? Hâkimin arzusuna uyduunda masum olmay bu menzilden

örenilir. Onun durumu neye döner? Allah onu iin zahirinde hâkim

olarak brakmken, arzusuyla hüküm verdii hususta bâtnda azledil-

mitir. Allah Teala ‘De ki, Rabbim, hak ile hüküm ver’
444

buyurur.

Doru sözlünün yalancdan ayrmasn salayan alametler, bu

menzilden örenilir. Bunlar, söylenmeyecek, sadece hallerini murakabe

edenin kendinde bulaca eylerdir. Böyle yaparsa bu bilgiden mahrum

kalmaz. Halini murakabe etmeyen kimse ise o alametleri kesinlikle bi-

lemeyecektir. Müminler teorik düünce sahiplerine göre bunlar bilme-

ye daha hak sahibidir. Bu yolda eyhlere özgü olan ve müritlerin halle-

rini bilmelerini salayan durumlar bu menzilden örenilir. Acaba mü-

rider ne zaman mürit olma hakk kazanr ve eyh de kendilerine (bilgi)

vermek üzere ne zaman onlar kabul ederek yönelir?

Tasavvuf yolunda eyhin manasnn nefsinde meydana gelmesiyle

onun adna fethin gerçeklemesini salayan bir surete müridin dikkati-

ni çekmesi uygun deildir. Böyle bir durumda mürit sureti izhar eder-

ken bâtn o sureti gerektiren manadan yoksun kalr. ‘eyhin böyle bir

eyi müridinden gizlemesi uygun deildir’ dersen, öyle deriz: ‘Hayr,

onu müridinden gizlemelidir ve bu ona farzdr. Çünkü eyh bilir ki, bu

suretin gözükmesini gerektiren manann nüridde bulunmas, o suretin

ortaya çkmasn icbar eder. eyh buradan Hakk, o müridi kendi eh-
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ünden olmaya ehil yapmtr. eyh sureti izhar etmeyi gerektiren ma-

nay müride bildirirse -ki nefis hainlik ve doru sözlü olmamak özelli-

inde yaratlmtr- mana olmakszn suretle zuhur eder ve hatalar, ka-

rtrmalar ortaya çkar. Böyle bir durumdaki mürid, içi ve bâtn ame-

lin sebebi olan imandan yoksun iken,dyla mümin gibi davranan mü-

nafa benzer. Bütün geniliine ramen, ateteki darln sebebi bu

menzilden örenilir. Cennette mümine iliecek haller ile atete mürike

iliecek haller bu menzilden örenilir. Varlk ile tevhit arasndaki fark

bu menzilden örenilir. Mürik varla inanrken birlemeyendir. Onu
!

azaba düüren zorunlu neden -varü kabul etmemek deil- tevhidin
I

olmaydr. Mürikin yaknyla müminin yakn buradan örenilir.

Bütün mümkünlerin cinsleri ve türleri bakmndan -ahslar ve te-

killikleri yönünden deil- varla girmeleri, bu menzilden örendir.

Gerçi bütünü olmasa bile bir ksmnn ahslar varüa girebilir. Bura-
.

da kefin verdii ince bir düünce; vardr; Acaba yeniden yaratma -ki

insanlarn bir ksm ondan kuku imindedir- varlktaki bütün suretlerin

tayclarnda m gerçekleir, bir ksmnda m? Yenilenmeyi gören öy-

le der: Hiçbir türün nevi sonsuz deildir. Yenilenmeyi kabul ermeyen

ise ahirette insan türünün sona ereceini ve ondan sonra da insan

meydana gelmeyeceini ileri sürer. Bu, ince bir meseledir ve genel ola-

rak bu mesele hakknda konumamz mümkün deildir. Çünkü bu me-

sele sadece ehline açklanabilecek srlardandr. Baka bir ifadeyle bu

mesele, koku ehline aktarlabilecek bir meseledir. Koklama gücü olma-

yan kimse, onun hakikatinden haber veremez.

Verilen ve verilmeyen eyler bu menzilden örenilir. Cehaletteki

mutluluun ne olduu bu menzilden örenüir. Çünkü bilgi sahibinin

daha önce bilip yetindii bir ey hakknda yeni bir bilgi arama duygusu

verir. Çünkü âlemde olan aranmaz. ‘unu örendim’ derse, gerçekle-

tikten sonra nefsin ona arzu duymas mümkün deildir. Bunun anla-

m, kimsenin Allah’ bilemeyeceidir. Çünkü bilgi kendisini bilmek

yönünden bu bilgiyle Allah’tan müstagniüe yol açar. öyle diyebilir-

sin: ‘Hayr, O’nu bilmek, insana O’ndan müstani kalmamay verir.
5

Biz de öyle deriz: O’nu bilmek bu bilgi deildir. Benim zikrettiim

bilgi, O’ndan müstani kalnmayacan bilmektir. Kastettiimiz baka
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bir bilgidir. Sen O’nu deil, hükmü bilensin. Bize kar ileri sürdüün

itirazla söylediimiz arasnda bir çeliki yoktur. Anla!

Âlemdeki eylerin birbirlcriyle imtihan bu menzilden örenilir.

Acaba bu âleme dönük rahmetin bir parças mdr, yoksa bedbahtlkla

m ilgilidir? Nefisler garip bir eyi görmeye ve kendisini kabul etmeye

özlem duysa bile, Allah katndan gelen eyleri kabulü engelleyen mani-

ler, bu menzilden örenilir. Çünkü eriatn rahmetini ancak alimler al-

glayabilir ve bunun için gördüü bir yerde alim onu reddetmez. Bu

nedenle, neshedilmi olup hükmü ortadan kalksa ve onunla amel et-

mek haram klnsa bile kendisine iman etmemiz bize emredildi. Bir ey
görürsün ve bir ey deilken bir eydir, çünkü sen onu ‘ey’ olarak

görmüsündür. Bunun misali su olarak gördüün seraptr. Baka bir

misal gölgedir. O insann seraptaki ahsdr: büyür ve büyüdüünden

kukuya kaplmazsn. Yamna geldiinde, onu gördüün gibi bulamaz-

sn. Hâlbuki gördüünden kuku da duymazsn. Bu esnada senin dur-

duun yerden daha yakn bir mesafede olan kimse ise onu senden bü-

yük görebilir. Hâlbuki yanna geldiinde gölgeyi büyük görmezsin. Bu

deerli bir ilahi bilgidir.

ki zt arasndaki derecelenme, bu menzilden örenilir. Misal ola-

rak siyah ile beyaz arasndaki derecelenmeyi verebiliriz. Bu derecelen-

me rengin onlar birletirmesinden kaynaklanr ve bu sayede karla-

trma mümkündür. Her karlatrma ve mukayesede iki eyi bir araya

getiren birletirici bir özellik olmaldr. Baka bir ifadeyle varlktaki her

eyin topland bir özellik olmaldr. Bu nedenle BâtniJere ‘Allah

mevcuttur’ denildiinde, bu ifadeden ‘madum deildir* ifadesine kaçar-

lar. Hâlbuki kaçt eye dütüünün farknda bile deildir! Çünkü hâ-

dis varla da mevcut ad verildii gibi ‘madum olmayan’ ad da verile-

bilir. Bu durumda ‘madum olmamak’ isminde Allah ile hadis varlk

arasnda ortaklk gerçeklemitir. Bâtnînin ele ald bütün meseleler-

de de durum böyledir. Bu nedenle onlar insanlar arasnda hakikatler

karsnda en cahil olanlardr.

Bulut (amam) bu menzilden örenilir ki kelime ‘gam’dan türe-

tilmitir. Hakkn veya meleklerin veya Hak ile meleklerin kyamet gü-

nü onun içinde gelmesi bu menzilden örenilir. Verdii gam nedir?

Hakkn mülkün tek sahibi ne zaman olaca bu menzilden örenilir.
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Yoksa her zaman öyle midir bir mertebede bilinir bir mertebede bi-

linmez mi? O, O’dur, bakas deildir. Çünkü Allah Tcala hakikat iti-

baryla hükümdardr (el-Melik). Yaratlmn hükümdar olmas Al-

lah’m bu imkân vermesiyle gerçekleir. Allah Teala öyle buyurur: ‘Si-

zi melikler yapt .*
445

Buradan, hükümdarn hükümdarnn kim olduu-

nu örenirsin. eriatlarn getirdii karanlklar ve etkileri, akln getirdi-

i karanlk ve etkileri bu menzilden örenilir. Knanm ve Övülmü

zulüm/karanlk nedir? nsanlardan ve cinlerden olan eytanlar arasn-

daki fark, bu menzilden örenilir. Bu türden bir insanla arkadalk et-

menin uygun olduu kimseyle hiçbir ekilde uygun olmad kimse bu

menzilden örenilir.

ster nebi ister varis olsun, davederi duyulduunda davetçiierin

Hakka ilticas bu menzilden örenilir. Allah’n her ey için bir zt ya-

ratmas, bu menzilden örenilir. ki zttan birisinin ilahi sevgiye, öteki-

nin ilahi nefrete tahsisi bu menzilden örenilir. Hâlbuki hepsi ayn ha-

kikatten çkar. Ya da bunlar hüküm bakmndan iki farkl elden çkm-
tr. Hadiselere bal olarak hükümlerin ortaya çkmas bu menzilden

örenilir. Allah yeryüzüne ve üzerindekilere varis olana kadar,, eriatn

kesilmeyecei bu menzilden örenilir. Nebilik kesilmi olsa bile, âlemde

müçtehit bulunduu sürece eriat kesilmeyecektir. Hak ile varlklar ara-

sndaki benzerlik, bu menzilden örenilir. Bunun sebebi var olanlarn

kadrinin yükseklii midir, yoksa baka bir nedeni mi vardr? Baka bir

nedene misal olarak
‘

Sana bir misil getirdiklerinde biz hakk getiririz veya

daha iyi tefsiri
*446

ayetini verebiliriz. nsanlar arasnda kam üzerinde yü-

rüyenler, bu menzilden örenilir. Böyle yürüyenler nasl haredilir? Üs-

te olan bildii halde aadaki karsmda sabredenin durumu bu men-

zilden örenilir. Üstteki onu kendine davet ederken aadaki onu da-

vet etmez. Acaba onu daha aadakine çarp nefsini tutmasn sala-

yan sebep nedir? nsann -ki hangi insan olursa okun- kendisini veya

bakasn bilmesinde snr amas bu menzilden örenilir.

Keyfyederi müahede bu menzilden örenilir. Bize göre keyfiyet-

le nitelenen kimdir? nsan- kâmilin rabbine ilhak bu menzilden öre-

nilir. nsan bilfiil surede zuhur ettiinde, bu makama kar ortaya ç-

kan ilahi gayret bu menzilden öreniür. Çünkü bir eyin bilfiil olmak

bakamndan hükmü ile bilkuvve sahip olduu hüküm birbirinden ba-



Yirmi Dördüncü Sifir 3°7

kadir. Bilfiil iken verilen hüküm daha güçlüdür. Zuhur, gizlenme ve

rahat, bu menzilden örenilir. Âlemde rahmede ortaya çkan nefesler

ile bunun sebebi, bütün yaratklarn nefeslere dahil olmas bu menzil-

den örenilir. Hakkn zuhur etmesini irade ettii ey ile muhalif insa-

nn gizlenmesini irade ettii ey bu menzilden örenilir. Böyle birisi

maslahat olduu yerden baka yerde arayandr. Meru ölçülerin varl
nedeniyle, bu makam sahibinin keskin bir göze ihdyac vardr. Çünkü

Hakkn göz önünde bulundurduu maslahadar bilmemek, âlemde or-

taya çkan maslahadarn akli düünceye ve akl sahiplerinde maslahat

olmadklarm bilmekten daha yaygndr. Bu ince bir bilgidir. nsan ke-

if ve tahkikten harekede bu bilgiyle amel ederse, yanlmaz; bu nitelie

sahip olmayan onu kullanrsa, yanlr. Bu durum sradan insanlarn

hakknda ‘mudunun hatas dorudur, mutlu olmayann dorusu hata-

dr’ dedikleri eydir. Bu durumu Malatya’da Hadaha’da gördüm.

Ayrmn mümkün olmad karm bu menzilden örenilir. Bu,

aralarnda vasta bulunan iki zttr. Misal olarak scak ile souk arasn-

daki l verebiliriz. Bir insann bu lk içinde scakl soukluktan

ayrmas mümkün deildir. ‘Allah’a ait olan kimse’ ile ‘Allah üzerinde

olan kimse’ arasndaki fark, bu menzilden örenilir. Niyet vastasyla

Allah’a giden yol bu menzilden örenilir. Meru olmasa bile böyle bir

gidi her bakmdan yararldr, çünkü böyle bir insan sadece Allah’

amaçlamtr. lahi tecellinin genellii malumdur. Öyleyse kula düen
bu konuda irade sahibi olmaktr. Dier isimlerden ayr olarak. Rah-

man ismine özgü hususlar bu menzilden örenilir. Dier isimlere deil

de, bilhassa Rahman ismi karsnda nasl davranmak gerekir? ey diye

isimlendirilen nedir? Mahiyeti nedir? Naip yapmak ve iki naibin bir

araya gelmeyii, bu menzilden örenilir. Bunlardan insan âleminde or-

taya çkan nedir? Ar ballk, sükûn bu menzilden örenilir: Bu ikisi

nerede övülür? Akla ve eriata göre mutlularm özeüikleri nelerdir?

Nitelikler içinde deime kabul edenler ile etmeyenler ve onu ki-

min kabul etmeyecei bu menzilden örenilir. Allah’ bilenlerden ko-

runmu ve saknlm olanlarn kimler olduu bu menzüden örenilir.

Öütün mümine ne kazandraca bu menzüden örenilir. Bakan ol-

mak isteyip bu konuda yardm edüenin durumu bu menzilden öreni-

'

’
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lir. Allah’a dua etmenin inayeti ve onlarn Allah katndaki yerlerinin

deeri bu menzilden örenilir.

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr.’

ÜÇ YÜZ ALTMIINCI BÖLÜM
Övülmü Karanlklarn ve Görülen Nurlarn

Menzilinin Bilinmesi

Gerçekte kabul nuru imann ta kendisi

Fikrinin nuru ayet ve burhan

Fikir nuru kukudan ayrlmaz

Bazen eksilen bazen artan kukular

En yüce imann nuru bilgi sahibi

Gözetleme kulesinin bandadr, bühtansz

Akl ona bakarken, onun üzerindeydim

Mesleklerine kar hüküm ve sultan var

Zorunludur o, ne fikir ve ne nazar

Kâr ve zarar da onu snrlamaz

Seni baki klacak eyi Allah sana öretsin ve seni temiz olanlardan

etsin, bilmelisin ki: Nur idraki salar, fakat kendisi idrak edilemez.

Hâlbuki karardk idraki mümkün klmazken kendisi idrak edilir. Bazen

k öyle büyür ki, kendisi idrak edilir, fakat onunla idrak mümkün ol-

maz; bazen latifleir ve bu kez kendisi idrak edilmez, fakat onunla id-

rak gerçekleir. drak, idrak edilen eydeki nur sayesinde gerçekleir.

Akla ve duyuya göre böyle olmas zorunludur. Hz. Peygamber’e ‘Rab-

bini gördün mü?’ diye sorulunca, ‘Nurdu, nasl göreyim’ demi ve ya-

knln en ileri derecesine dikkat çekmitir. Çünkü Allah insana ah-
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damarndan daha yakndr. Allah Teala can çekien hakknda ‘Biz ona

ahdamarndan daha yaknz*
447

buyurur. Öyleyse Hak saf nur, imkânsz

olan (müstahil) saf karanlktr. Karanlk hiç bir zamana dönüme-

yecei gibi k da karanla dönümez. Âlem de nur ile karanlk ara-

sndaki berzahtr. Özü gerei karanlkla nitelenmeyecei gibi kla da

nitelenmez. Âlem berzah ve ortadr. Bu nedenle de iki ucun hükmüne

sahiptir. 'V

Allah insanda iki göz yaratm, iki yol arasnda bulunduu için ona

iki yol göstermitir. Birinci gözüyle insan ilk yoldan nuru kabul ederken

istidad ölçüünce ona bakar. Dier gözüyle öteki yoldan karanla ba-

kar ve onu kabul eder; kendiliinde ise ne karanlk ne nurdur. Ayn
zamanda insan kendiliinde mevcut veya madum da deildir. nsan özü

gerei güçlü bir manidir: O safn karanl kaçrmasn engelledii

gibi saf karanln saf kaçrmasn da engeller. Böylelikle insan var-

lyla iki ucu birden karlar ve bu sayede varlkla nitelenmesini sala-

yacakk kazanrken karanlktan da kendisiyle nitelenecei yokluu el-

de eder. Binaenaleyh insan iki taraftan korunurken iki taraf da korur.

Yaratklarn deerini ancak Allah bilebilir. Âlemde ortaya çkan karanlk

ve nurlarn kayna bu olduu gibi mümkünün iki ucun hükmünden

ald tesir de budur. Yaratlm iki ucun varln koruyacak bir mesa-

bede olmasayd, ‘Rahbiniz kendisine rahmeti yazd*
448

ayetinde belirtildii

üzere Hak kendisini böyle nitelemezdi. Baka bir ayette ‘Rahmetim her

eyi kuatr*49 buyururken baka bir ayette ‘Bu, uygun bir karlktr*50

der. Bunun nedeni mümkünün sahip olduu (iki ucu) koruma halidir,

imkânsz da bunu gözetir ve kendi hakikatinden ona aktarr ve yoklu-

unu korurken Hak da onun varln korur. Mümkün, olumlama ve

ispatta ayn anda varlk ve yoklukla nitelenmitir. Baka bir ifadeyle

mümkün, bunlardan her birini kabul edicidir. Yine bu nedenle olum-

suzlamada da mümkün veya madum olmamay kabul edicidir. Böylelik-

le mümkün, olumlama ve olumsuzlamadaki niteliinde o ikisini bir

araya getirmitir. Mümkün yoklukla nitdenmeksizin mevcut olsayd,

Hak; madum olup varlkla nitelenmedeydi bu kez imkânsz ölürdü. Öy-

leyse mümkün koruyan-korunan, sakman-sakmlandr. Bu tanm müm-
kün için sabit ve ayrlmaz bir tanmdr ve mümkünün bunun dnda
kalmas mümkün deildir. Yine bu nedenle mümkün, yokluk ile varlk
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arasnda hayrede nitelenir. Bunun nedeni, özellii gerei, iki uçtan biri-

sine tam olarak geçememesidir.

‘Haktr' dersen, sözün doru

Batl dersen, yalan söylemi olmazsn

Bunu örenince, insanlarnn ve karanln manas hakknda

söylediklerini söyleyelim. Bunlar, örfte bilinen eylerdir. Misal olarak

imeklere, yldzlara, kandillere ve benzeri eylere izafe edilen klar
verebiliriz. Ayn zamanda duyuda alglanan ve bilinen karanlk da böy-

ledir. Bâtnn mana ve nurlar da bu ksmdadr. Bu ksma misal olarak,

akln nurunu, iman ve bilgi nurunu verebiliriz. Bâtnn karanlna mi-

sal olarak da bilgisizlik karanln, irk ve aklszlk karanln verebili-

riz. Nek nc karanlk olan da vardr. Buna misal olarak kuku, zan,

hayret ve nazarî aratrmay yerebiliriz. Bu, karanlk olmad gibik
da deildir. Böyle ifadeler örfte vacib (zorunlu), imkânsz ve mümkü-

nün hakikaüerinin mecazlardr.

Mümkün, bizatihi, kendi hakikatiyle birlikte iki ucun hakikatini

bir araya getirir. Bundan mümkünde bulunan mana, mahsus ve hayal-

leri sana açklayacaz. Bu toplamn hükmü ise mümkünde ortaya ç-

karken kesinlikle iki uçta gözükmez. Öyleyse mümkün hakkndaki bil-

gi, engin ve dalgalar büyük bir bilgi deryasdr. O deryada gemiler ba-

tar ve iki ucundan baka sahili olmayan bir deryadr o. ki uçta ise öyle

bir bilgiye ulaamayan aciz akllarn zannettii eyler bulunmaz. Sa ve

sol gibi. Bunun nedeni, ikisinin arasndaki durumun böyle olmaydr.

Olsayd, tahayyül de olmalyd. Zikrettiimize göre en yakn olan mi-

salle hayalde canlandrmak gerekir. Gerçekte bu durum, çevre karsn-

daki nokta ve ikisinin arasndaki eylere benzer. Nokta Haktr, çevre-

nin dndaki boluk, yokluk veya karanlktr. Nokta ile çevrenin dn-
daki boluk arasnda ise mümkün vardr. Bunu aadaki ekille göste-

rebiliriz:
'
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Noktay zikrettik, çünkü nokta dâirenin çevresinin asldr. Daire

noktayla ortaya çkt gibi mümkün de Hak sebebiyle ortaya çkar.

Çevre dairenin bir parçasdr. Noktadan çevreye doru uzayan çizgiler

bulunduunu var saysak, bunlar bir noktada sonlanr. Öyleyse çevre

bütün olarak nokta karsnda bu mesabededir. Bu durum ‘
Allah onla-

rn ardndan ihata edendir
7*51

ayetinde belirtilen husustur. Baka bir

ayette
(0 her eyi ihata edendir'

452
denilir. Böylelikle çevredeki bütün

noktalar çizginin bitimi olmutur. Kendisinden çevreye doru çizginin

çkt nokta, çizginin balangcdr. Öyleyse o ilktir, sondur. Binaena-

leyh o, noktann ve her çizginin balangc olmas gibi, her mümkün

için ilktir. Hakkn dnda ve Haktan zuhur eden eyin dnda kalan

ise varlk kabul etmeyen yokluktur. Çkan çizgiler vc mümkünler, Al-

lah’tan balar vc yine O’na döner. ‘Bütün iler O’na döner.’ Çünkü

çizgi bir noktada sonlanr. Çizginin balangc ve sonu, çizgidendir ve

çizgiden deildir, nasl istersen öyle diyebilirsin. Bu, Earilerin sfatlar

hakknda söyledii üzere, hakknda £
ne o ne o deil’ denilebilecek ey-

dir. Kim kendini bilirse, Rabbini de öyle bilir. Bu nedenle âri seni Al-

lah’ bilmede kendini bilmeye yönlendirmitir. Bu durum cOnlara ayet-

lerimizi göstereceiz
5453

ayetinde belirtilir. Bunlar, ufuklardaki deliller-

dir. ‘Ve nefislerinde de.’ Böyle demekle Allah ayette âlemden zikredil-

memi bir ksm brakmamtr. Çünkü senin dndaki âlemin tümü,

ufuklardr ve onlar senin çevrendir. ‘Ta ki onlara görünür, O’nun Hak

olduu.’ Yani bakas deil, Haktr, çünkü baka yoktur. Bu nedenle

çizgi noktalardan bileiktir ve onlar ancak böyleyken bilinebilirler. Yü-

zeyler de çizgilerden oluur ve dolaysyla noktalardan oluur. Cisim

yüzeylerden bileir. Yani cisim, noktalardan bilqik çizgilerden oluur.
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Terkibin en ileri merhalesi cisimdir ve cisim sekiz noktadr. Allah hak-

knda bildiimiz ise zat ve yedi sfattr. Binaenaleyh bu sfadar ne

O’dur ne O deildir. Buna göre cisim noktalardan baka bir ey olma-d gibi noktalar da cisimden baka bir ey deildir. Fakat ayn za-

manda cisim noktalar da deildir ve noktalar da cisim deildir.

Cismin en azmin sekiz nokta olduunu söyledik, çünkü ‘çizgi* ad
iki veya daha fazla noktadan var olur. Asl itibaryla yüzey, iki veya da-

ha fazla çizgiden oluur. Yani yüzey dört noktadan oluur. Cisim ise

iki veya daha fazla yüzeyden oluur. Bu durumda cisim bilfiil sekiz

noktadan var olmutur. Cisim adna uzunluk çizgiden, genilik yüzey-

den ve derinlik iki yüzeyin bileiminden meydana gelmitir. Böylelikle

delillerin yaps üçlemeye (mantktaki önermeler) bal olduu kadar

cisim de üçlü bir yapya dayanmtr. Nitekim varln asl -ki Haktr-

âlemi üç hakikat vastasyla var etmitir; hüviyeti, yönelmesi ve sözü

(ol sözü). Âlem hem duyuda hem manada, kendisini yaratann sureti-

ne göre ortaya çkmtr. Binaenaleyh o, nur üstüne nur, karanlk üstü-

ne karanlktr. Çünkü her nurun karlnda bir karanlk olduu gibi

her varln karlnda bir yokluk bulunur. Varlk zorunlu ise muka-

bili zorunlu yokluktur; mümkün ise, mukabili mümkün yokluktur.

Her mukabil, gölgeyle ahsn ilikisinde olduu gibi, mukabilinin sure-

tindedir.

‘

Allah’n kendisi için nur yaratmad kimse
5454

ayetinde dikkat çeki-

len meseleyi bilmelisin. Mümkünde yaratlm nur, Hakkn varlndan

bakas deildir. Binaenaleyh Allah, rahmet etmek ve müminlere yar-

dm gibi baz hususlar kendisine vacip klmtr. ‘Rabbiniz kendi üzerine

rahmeti yazd’*
55

ve ''Müminlere yardm üzerimizde haktr’
456

buyrulur.

Allah kendisini mümkünde yaratc olmakla da nitelemitir. Çünkü nur

olmasayd, mümkünün varl ortaya çkmaz ve varlkla nitelenmezdi.

Her kim varlkla nitelenirse, Hak ile nitelenmitir. Varlkta Allah’tan

bakas yok! Öyleyse varlk, tek hakikat olsa bile, onu mümkünlerin

d/aynî varlklar çoaltmtr. Varlk bir çoktur. Varlk mümkünlerin

d varlklar nedeniyle dolayl olarak bölünür. Nitekim biz de dolayl

(tâbi) olarak varz. Hak olmasayd biz de olmazdk. Biz olmasaydk,

kendisine nispet etii çok saydaki nispet ve farkl anlaml isimler ne-

deniyle çoalma da olmazd. Öyleyse bütün varlk, bize ve Ona dayal-
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dr. Biz Onunla var olduumuz gibi O da bize baldr. Bütün bunlar,

O’nun ilah olmas yönünden böyledir. Çünkü Rab özü gerei hem

varlk hem takdir itibaryla ‘merbub’ talep etse bile ‘Allah âlemlerden

müstanidir.*
457

O’na kendisinden baka delil yoktur. Allah kendisini

müstanilik özelliiyle nitelemitir. Çünkü hadis varlktan bakas

O’nu hâdislik bilgisiyle bilmez. Mümkünün varlkla nitelenmesi Hak-

kn onun ayn olmasdr. Bu durumda mevcut olmak bakmndan bi-

linmesi Hak kendisi tarafndan bilinir. Binaenaleyh Hak âlemlerden

müstanidir. Âlem ise Allah’tan müstani deildir. Çünkü âlem müm-
kündür ve mümkün bir tercih edene muhtaçtr.

Kendileriyle Hakkn âlemden perdelendii nurani ve karanlk per-

deler, iki uç arasnda vasta olmas itibaryla, mümkünün nitelenmi

olduu karanlk ve nurdan ibarettir. Mümkün sadece kendisine, yani

sadece perdeye bakabilir. Mümkünden perdeler kalksayd, imkân özel-

lii ortadan kalkard. Mümkün kalktnda ise zorunlu ve imkânsz or-

tadan kalkard. Öyleyse perdeler sürekli çekili olmaldr ve ancak böyle

olabilir. Perdelerin kakmas hakknda zikrettii eye baknz! Allah

‘Perdeler kalksayd, yüzünün tecellileri gözün idrak ettii bütün yara-

tklar yakar’ der. Hak yaratklarn kendisini göreceini ve yanmayacak-

larn söylemitir. Bu durum,.görmek olsa bile, perdelerin yine de or-

tadan kalkmayacan gösterir. Öyleyse görme zorunlu olarak perde

ardndan gerçekleecektir ve bu zorunludur. ‘Gözündeki’ zamir, ‘ey’

kelimesine döner ve ‘ey5
yaratklarn kendisidir. Öyleyse Allah, sözü

tam yorumladmzda, adeta öyle der: Yaratklarnn gözü kendisini

göremeyecektir. Çünkü Allah Teala’nn bizi gördüünde kuku yoktur.

Yüzünün tecellileri ise vardr. Öyleyse perdeler O’nun aynysa, onlar

ortadan kalkmaz; yaratlm iseler tecelliler onlar yakar. Çünkü onlar

perde olmakszn gözü tarafndan idrak edilmektedirler. Perdeler yan-

sayd, biz de yanardk ve olmazdk. Hâlbuki biz, hiç kukusuz, varz.

Öyleyse perdeler çekilmitir. nsanlar bu kutsi hadisi anlasayd, hiç

kukusuz kendi nefislerini bilmi, nefislerini büdklerinde de Hakk
bilmi, Hakk büselerdi O’nunla yetinir ve göklerin ve yerin melekûtu-

na deil sadece Hakka bakarlard. Çünkü gerçek kendüerine gerçek

kef olmasayd, O’nun göklerin ve yerin melekûtunun ayn olduunu

görürlerdi. Hakim Tirmizi Hakk böyle bilmi ve O’na bu üahi keif

gerçekletiinde ‘mülkün mülkü’ adn vermitir.
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î devridir, bilinmez

e’n mahkûmdur, hüküm vermez

Sadece Allah var, o kadar!

Onun kesin varlndan baka yok

O bir vakit bilinir

Bir vakit bilinmez meçhul kalr

VASIL

Nur Olmasayd Hiçbir ey drak Edilmezdi

Allah sana yardm etsin, bilmelisin ki, hakikat unu gerektirir: Nur

olmasayd, bilinen veya hissedilen veya tahayyül edilen hiçbir ey idrak

edilemezdi. Nura verilen isimler, güçlerin deimesi nedeniyle, deiir.

Bu isimler sradan insanlarda güçlerin isimleriyken ariflere göre idraki

mümkün klan nurun isimleridir. Duyulanlar idrak edildiinde, bu nur

duyma (gücü) diye isimlendirilirken görülenler idrak edildiinde

‘görme’ diye isimlendirilir. Dokunulanlar idrak edildiinde bu kez do

kunma (gücü) diye isimlendirilir. Ayn ey tahayyül edilenler için ge-

çerlidir. Öyleyse bu nur, dokunma duyusunun kendisidir, ondan ba-

kas deildir. Bu nur,' koklama, tat alma, tahayyül etme, ezberleme,

akletme, düünme, tasavvur etme (güçlerinin) ayndr. Öyleyse idraki

mümkün klan her ey, bu nurdur.

drak edilenlere gelirsek, onlar kendiliklerinde idraklerini salayan

istidada sahip olmasalard, idrak edilmezlerdi. drak edilenlerin idrak

edene görünme özellii vardr ve ancak bu durumda idrake konu olur-

lar. Söz konusu gözükme ve zuhur ise nurdur. Öyleyse idrak edilen

her eyin nurla ilikisinin olmas gerekir ve ancak bu sayede o ey idrak

edilmeye istidad olur. Binaenaleyh bilinen her eyin Hak ile bir nispe-

ti vardr. Hak ise nurdur. Öyleyse bilinen her eyin nurla bir ilikisi vc

nispeti vardr. Nur sayesinde imkânsz (bile) idrak edilir. mkânsz
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kendiliinde bulunduu durumu kabul ermeseydi, müdrik bir eyi id-

rak edemezdi.

Bu nedenle imkânsz akln taksimlerine nüfuz ettii gibi zorunlu

da bu taksime nüfuz eder ve öyle deriz: Zat gerei zorunlu olann

yokluu kabul etmesi imkânszdr. Mümkünün zati zorunluluu kabul

etmesi imkânszdr. mkânszn mümkün olmay kabulü imkânszdr.

Vacip olmak hakknda da ‘Mümkün için yokluk nispetiyle zorunluluk

nispetinin ayn olmas zorunludur’ deriz, imkânsz hakknda ‘mkân ile

nitelenmemesi zorunludur’ deriz. Ayn eyi imkân hakknda söyleme-

yiz. mkânsz için öyle olmas veya böyle olmas mümkündür denile-

mez. Veya zorunlunun öyle olmas veya böyle olmas mümkündür
denilemez. Mümkün, zorunlu ve imkânsz hükümlerinin altna girer-

ken zorunlu ve imkânsz imkân hükmünün altna girmez. Bu nedenle

Vacib hakknda ‘bir eyi öyle yapmas veya yapmamas mümkündür5

denilemez. Söylenebilecek vc söylenmesi doru olan udur: Mümkü-
nün bir eyi öyle yapmas ve yapmamas mümkündür. Bu, insanlarn

büyük ksmnn göz ard ettii bir meseledir.

Öyleyse imkânsz olan veya olmayan tüm bilinenlerin nura dönük

bir nispetinin olduunu örenmi oldun. Bilinenin kendisine dönük

nispetinin olduu nur olmasayd, o eyin bilinen ve malum olmas

mümkün olmazd. Allah’tan baka bilinen yoktur. Öyleyse kimse ger-

çekte ne dediini ve -kendilerini bilse bile- ileri nasl nispet edeceini

bilmez. bareler, hakikati üzere onlar ihatadan eksiktir. Çünkü Allah

her eyi bu nura dönük nispetleri yönünden ihata eder. O nur sayesin-

de her ey malum haline gelir. Bu balamda yokluk ve imkânsz da bi-

linen eyler arasndadr.

eyden bakas yok, çünkü bakas yok

Nur olmas bakmndan bilgi onu ihata eder

aret ettiimiz hususu iyice incelersen, bilinenlerin hakikatlerinin

varlkla veya yoklukla veya ne varlk veya ne yokluk ne ispat ne olum-

suzlukla nitelenirken, nasl olduklarn anlarsn.

îte garip bir bilgi bu, ehlinden olursan

Sen de garip olur ve bilmezsin
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Garipliini bilmeyenler vardrya

ileri en iyi onlar anlar hâlbuki

Nuruyla kalbe hayat vereni tenzih ederim

Bazen fikirle bazen zikirle nurlandrr onu

drak edilmeyen nur, Hz. Peygamber’in ‘Nurdu, nasl idrak ede-

rim ki?* hadisinde geçer. Bu idraksizliin nedeni, idrak nurunun onda

mündemiç olmasdr ve bu nedenle kendisini idrak edememitir, çünkü

ona yabanc deildir. Böyle bir nur, bütününe dönen parçaya benzer.

Çünkü parçalarnn hepsini içermedii sürece ona ‘bütün’ ad verile-

mez. Böylelikle parça bütüne dahil olmutur ve bütün parçalardan

bakas deildir. Öyleyse bütün parçalarn parça olarak idrak ederken

parça bütünü idrak edemez. Bu nedenle Hak parçalar bilirken parçalar

O’nu bilemez. Parça bütünü bildiinde, ondan ancak cüziliini bilebi-

lir, çünkü bütünü kendinde ve kendisi için bilmitir. Bazen bütünün

parças olduunu da bilemez. Bu nedenle insanlar bilgide derecelenir.

Bir eyi bilmek bilinende bilinmeyen bir yön kalmakszn gerçekle-

mez. Aksi halde ondan sadece büdiini bilmi olur.

drak edilebilen ve ortaya çkartt eyin idrakini salayan nura

gelirsek, burada ortaya çkan ey iki nurla ortaya çkabilir: Birincisi id-

rak nuru, öteki idrak edenin nurudur. drak nuru var olmasayd, eya

ortaya çkmazd. Dolaysyla idrak nuru olmakszn, idrak edenin nu-

ruyla herhangi bir ey görünmezdi. Baz eyler idrak nuru nedeniyle

zuhur edebilir, fakat kendisini idrak etmese bile, idrak edenin nuru ne-

deniyle zuhur eder. Bütün bilinenlerin nurla ilikisi hakknda bunu

söylemitik. Söz konusu nur olmasayd, o ey bilinmezdi. Öyleyse göz

karanln kendisini idrak eder ve -görmek gözle gerçeklemekteyse-

karanlkla bir bakasm idrak ermek mümkün deildir.
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VASIL

Manevi Karanlklarn Açklanmas

Manevi karanlklara misal olarak bilgi karanln verebiliriz. Bu

karanlk cahilde bulunmad sürece alim tarafndan idrak edilebilir.

Onda bulunduunda, onu idrak edemez. Çünkü karanl idrak etsey-

di, alim olurdu. Bilgisizlik karardnn dndaki dier karanlklara ge-

lirsek, bunlarn hepsi idrak edilir.

Sonra bilmelisin ki, cehalet bilginin belirli bir durum nedeniyle bir

yerden olumsuzlanmasysa, Allah’n dndaki herkes cahildir. Baka bir

ifadeyle bilgisizlik karanl herkesin ayrlmaz özelliidir ve Allah’n d-

ndaki hiç kimse bütün bilinenleri ihata imkânna sahip deildir. Bu

nedenle Allah peygamberine bilginin aranasm dilemesini emrederek

öyle buyurmutur: ‘De ki, Rabbim! Bilgimi artr.’
4 ’8

Bügisizlik karanl

bir ey hakkndaki inancn -her ne olursa olsun- o eyin kendinde bu-

lunduu durumundan farkl olmasysa, Allah ehlini böyle karanlklar-

dan çkartmtr. Çünkü onlar, onlarn inandndan farkl olan bir eye

inanmazlar. Allah Teala öyle buyurur:
‘
Âdem'e bütün isimleri öretti .’

459

Hâlbuki burada isimlendirilenlerin hakikatlerini zikretmemitir. Böyle-

likle Adem o hakikatlerin bir ksmn bilmi, bir ksmm bilmemitir.

Öyleyse isimlendirilenler ‘unlar3

sözüdür. Bunlara
‘Bana unlarn adla-

rm bildirin, doru sözlü iseniz
’460

ayetinde iaret edilir. simler, melekle-

ri tedip ederken ‘unlar’ diye iaret edilen varlklarn yaratl ve hü-

kümlerinde dayandklar ilahi isimlerdir. Allah meleklere (Adem’e veri-

len bÜginin üstünlüünü göstermek üzere) öyle der: ‘Bu isimlerle be-

ni tespih veya takdis ettiniz mi?’ Çünkü onlar öyle demilerdi: ‘Biz se-

ni tespih ve takdis ederiz .*
461

Melekler bu sözleriyle kendilerini tezkiye

etmi, kendilerine dümedii halde Allah’n yeryüzündeki halifesini k-

namlard.

Fakat bilmelisin ki, âlemdeki hiçbir ey Allah’ hakkyla takdir

edemez. Çünkü meleklerden daha iyi Allah’ ve O’nun anna yaraan

eyleri bilen yok iken onlar öyle demilerdi:
‘Orada bozgunculuk yapa-

cak ve kan dökecek birisini mi yaratacaksn.*
62 Bu ifade daha üstte bulu-

nann kendisinden aada bulunan hakknda kullanabilecei bir ifade-
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dedir. Buna misal olarak
‘

Sen misin insanlara beni ve annemi iki ilah edi-

nin diyen’
4**

ayetindeki ifadeyi verebiliriz. Hatta meleklerin ‘Orada fesat

çkartacak birisini mi yaratacaksn.’
464

sözleri bundan bile daha iddetli

bir ifadededir.

imal yönünü görmüler, fakat görmemiler

Beyaz kabzadaki sa eli

Çünkü Allah Teala ‘Sen mi dedin insanlara’
46*

derken, Hz. sa’ya ve

annesine ibadet edip onlarn ilah olduunu ileri sürenlere kar delilin

ortaya konmas anlamnda bunu söylemitir. Hz. sa cevabnda ‘Seni

tenzih ederim, nasl böyle bir söz söylerim
’466

demitir. ddiac bu sözü

duyar ve mekân ve durum karinesiyle de Hz. sa’nn yalanc olmad-
n anlar. Hz. sa’nn kendisi hakknda ileri sürülen iddiay reddetmesi

de dorudur. Buradan Allah Teala’nm bu ifadesiyle hakknda bu iddia-

y ileri sürenleri knamak ve iddialarn saptamak üzere böyle dediini

anladk. Öyleyse soru Hz. sa’ya sorulmuken takrir ve knama ona

ibadet edenlere yönelikti. Çünkü genel itibaryla Allah’n soru sormas

mümkün deilken delil serdetmek ve knamak amacyla bir eyi sorabi-

lir. Çünkü soru, sorduunu bilmeyenden meydana gelebilir. Allah Tea-

la’nn ‘Ey insanlar’
467

, ‘Ey iman edenler
’468 ve ‘Allah’a dönün, ey mümin-

ler’
469

gibi ayederde geçen uzaklk ifadesine gelirsek, bu uzaklk, ilahi

isimlerin hükümlerinden kaynaklanr. Çünkü her vakte ait ilahi bir

isim vardr ve o isim âlemdeki varlklardan birisinde hükümrandr. Söz

konusu ilahi isim yükümlüye emredilen veya yasaklanan eylerle çelien

hükümlere sahip olabilir.

Böyle bir durumda Allah'n emrine itaat etmeyen kula bir ey em-

reden veya yasaklayan bir ilahi isim günahkâr kuldan uzaktr ve kuldan

uzak isim, kendisine dönsün diye kula nida eder, kul da nidaya kulak

verir. Bu durumda kul üzerinde hüküm, döndüü isme ait olur. Dua-

nn ve davetin uzaktan veya yakndan olmas birdir. Fakat Allah’n em-

rine uymad için, kul zorunlu olarak uzaktr.

Baknz! Kendileriyle birlikte üçüncü bir kii daha bulunduunda,

iaret eden ile edilen yakn bile olsa iaret yaplr. Haber veren veya ve-

rilen veya her ikisi birden, üçüncü kiinin söylediklerini örenmesini

istediklerinde, üçüncünün bilmedii yönden iaret eder.
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Sufîlere göre iaret, uzaktan yaplan nidadr. Yine öyle derler: ‘Al-

lah’tan en uzak olannz, kendisine daha çok iaret edeninizdir.’ Bura-

daki illet, iaretin Allah’ bilmemeye delil olmasdr. Bu esnada sesin

ulamad kimse ile iaretin ulat kimse arasnda fark yoktur. Bütün

bunlar, karanlktr ve üçüncü kii iki kiinin arasmdaki bilgiden perde-

lenmitir. Dua ve iaretin karanl budur. Akim ver! Çünkü Allah

kullarndan bir topluluu uyarm ve onlara sadece irade edilenlerin

anlayabilecei bir sözle nida etmitir. Bu da remizdir. Allah Teala öyle

buyurur:
‘
insanlarla üç gün sadece remizle konuacak*70

iki durum arasmdaki eitlik karanlna gelirsek, bunun karanlk

diye isimlendirilmesinin nedeni iki durumu eidemenin imkânszl-

dr. Çünkü gerçek eideme ve tesviye, tüm yönlerden benzerliktir;

yoksa iki durum arasmda baz yönlerden veya birçok bakmndan ben-

zerliin olmas deildir. Tüm yönlerden eitlik imkânszdr. Allah Tea-

la öyle buyurur: ‘Onlar korkutsan da korkutnasan da eittir.*
71 Baka

bir ayette
‘
Vaaz versen de vermesen de bizim için birdir*

72
denilir. Adeta

Allah Teala peygamberine onlarm hal ve durumlarnn kendilerinden

haber verdikleri ekilde olduunu bildirmi ve aktarmt. Öyleyse bu

da bir karalktr ve bilgisizlik karanl olabilecei gibi inkâr karanl

da olabilir. Bu inkâr, heva güçlerinden kaynaklanr ki karanlklarm en

güçlüsüdür. Fakat bütün bunlar, bilgisizlik karanlna göre, sihri per-

delerdir (zayf). Bilgisizlik bilginin mahalden bütünüyle olumsuzlan-

masdr ve bu durum hadiste ‘Gözlerin görmedii kulaklarn, duyma-d ve hiç bir akla gelmeyen’ ifadesinde belirtilen duruma benzer. Bu-

rada da bilgi ve bilgiye ulatracak bütün yollar olumsuzlanmtr.

Alemdeki en güçlü karanlk budur. Çünkü bir eye gerçekte olduun-

dan farkl bir ekilde inanmak olabilir. Böyle bir durumda söz konusu

ey bilinmi, hakikati ise bilinmemitir. Baka bir ifadeyle genel olarak

onun ad bilinir, ardndan bulunduu durumdan farkl bir ekilde ona

inandr. Yine de bu, belirli bir eye inanmaktr.

Öyleyse böyle bir insanm karanl, bilginin mahalden olumsuz-

lanmas demek olan cehalet karanlndan daha azdr. Nitekim Allah

Teala onlarn benzerleri hakknda öyle der: ‘Onlara Allah’tan hesap et-

medikleri ey gözükür
*n Bu husus bedbaht ve mutlular içerir. Mutlu-

lara gelirsek, tehdidin gerçekleeceine inand halde tövbe etmeden
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ölen insan Allah’n balamasn misal olarak verebiliriz. Böyle bir

durumda hüküm meiyete kalmtr ve meiyet onlarm mutlu olmala-

rn takdir etmitir. Allah kendilerini balaynca, onlarn tehdidin

gerçekletirilmesiyle ilgili gerçee aykr bir tarzda inandklar ortaya

çkar. Çünkü iin gerçei tehdit meselesinin Allah’n iradesine bal
olmasdr. Onlarn inand ise bu konuda ilahi ihtiyarn olmaydr.

Böyle bir ey, kuku karanl diye isimlendirilir.

Ey Zevre oullar, benden size sizden bana ne

ben kar konulamayacak olann ehliyim

Bir ey diyecekseniz, evet deyin sadece

‘M’ diye soracaksanz, evet deyin

Gerçek Benim getirdiimden bakas deil

Mevcut bir emirdir ve onun nitelii vardr

Kendinde birdir o, bizim yoktur onda

Kendisinden ortaya çkanda kdemimiz

Benim huzuruma onu getirten

ki durum arasmda varlk ve yokluk arasmda

Biz ondan nurlara sahibiz, ortaya çktnda

Karanlk çukurlar ise bizden

Bunlar kendisini idraki engelleyen Allah’n perdeleri

tham delilleri böyle ortaya çkar

Sonra onlarda hidayet alametleri

Hükümler ve ilimler tecelli etsin diye

Alem yaratlm, onun ksmlar

Hakkn üzerinde olduu hal deil o, hükümleri

Biz O’nunlayz O da bizimle

Bilgideki ate gibi imkânszlklar
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Sureti ortaya çkt her deyiimde

Nicelik ve nitelikte sureti deitirdi

Ben de bakalatm vefarkna vardm

Bizdeki iin durumunufark ettim

Keke! Acaba o gözüktüü gibi miydi?

Ya da baka türlü mü, ey hakem söyle

Dedi ki: Ben de sizin gibiyim

akn; bilgide bir tecrübem yok

Allah seni desteklesin, bilmelisin ki, Allah insan içinde bulunduu

gayb karanlndan çkartmtr. Bu gayb, sadece O’nun bildii gayb

anahtarlarnn ilkidir. O gaybleri sadece Allah bilebilir ve bakalarm

onlar bilmekten uzaklatrmtr. Allah seni bu ayette ispat ederken,

senin O olmadn da bildirmitir. Çünkü zannettiin gibi O olsaydn,

zatndan harekede gayblerin anahtarlarn da bilirdin. Üstelik sadece

mevkfla bilebüecein eyleri bilirdin. Hâlbuki sen mevkf deilsin.

Bütün mümkünler -ki bütün derken zorunlu ve imkânszdan ayrt

etmek üzere bu ifadeyi kullandm, yoksa bütün kelimesi onlar snrla-

maz- gaybn karanlndadr. Bu esnada onlar adna bir varlk hali bi-

linmez. Bunlardan her bir mümkün için bir anahtar vardr. te bu

anahtar sadece Allah bilebilir. Binaenaleyh Allah’tan baka mevcut

yoktur. O her eyin yaratcs, yani var edicisidir. Kendisiyle bir gayb

açt ilk anahtar, Allah’n kendi dndaki varlklarda gölgesi olan in-

san- kâmil’dir. Allah onu Nefes-i Rahman’dan izhar etmitir. O, Ku-

ran’n kalbinden Yasin suresidir. Yasin kelimenin sonunda ses düme-
siyle söylenmi bir nidadr ve ‘Ya seyyid’ demektir. Böylelikle düme
gerçeklemitir (ve nezaket bildirir). Nitekim Hz. Peygamber ‘Eba

Her5 demi, Ebu Hureyre’yi kast etmitir. Bu isimle onun efendilik

özellii tespit edilmi, rahmetin talep ettii teslimiyet ve ondan gaybte

kalp çkmas mümkün olmayan ksma iaret etmek üzere, ksaltarak

söylemitir. Onun gaybteki sureti, uzayan gölgenin mukabili olduu
bir ahsn gölgesidir. ahsn zatyla var olup uzayan gölgenin mukabili

olan bu gölge, Allah’n uzayan gölgesinden ibaret olan insandan

gaybte kalan ksmdr. Bu ksnn hiçbir zaman gaybten çkmas miim-
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kün deildir ve uzam gölgenin bâtndr. Uzam gölge ise zahiridir.

nsann zahiri her zaman ondan uzayan ve zuhur eden ksmyken

bâtn gaybte kalan ksmdr. Bu nedenle insann bâtn hiçbir zaman

bilinemez. Zahirin bâtnla ilikisi, kendisine bitiiktir ve bir an bile

kendisinden ayrlmaz ve ayrlmas da sahih deildir. Öyleyse insan za-

hirde gayb ve gaybte zahirdir. Hareket ve duraanlkta kendisinden

zuhur eden eyin hükmü vardr. Hareket ederse, Hak vastasyla hare-

ket eder; durursa, Hak vastasyla durur. nsan kendisini var edenin su-

retindedir. Onun dndaki mümkünler ise böyle bir kemale sahip de-

ildir. Öyleyse insann gaybndan daha mükemmel bir gayb yoktur.

Allah Teala var olsun diye onu izhar ettiinde, istikamet üzere kendi-

sini izhar etmi ve ona rahmet vermi, onun vastasyla ulvi ve süfli

(âlemlerde) kapal ileri açm, böylelikle benzerlerine zatyla, benzer

olmayanlara misliyle yardm etmitir. Onun bir misli vastasyla cisim-

ler, baka bir misli vastasyla ruhlar zuhur etmitir. Öyleyse bunlar in-

san için sa ve sol gibidir. Çünkü cisimler, sol sadan eksik olduu gi-

bi ruhlara göre eksiktir. Genel anlamyla iki el birbirinin misildir ve

onun misali hamite verilmitir:

Âlem, söylediimiz üzere, ilahi bir hareketle var edilmitir. Bu ha-

reket, açl esnasndaki anahtarn hareketidir. Mümkünler ise, sonsuz

olsalar bile, bir açdan onla snrldrlar. Bunlar, daha önce bu kitapta

zikrettiimiz on kategoridir. imdi ise daha önceden zikretmediimiz

ve konuyla ilgili olan mertebelerini zikredelim:
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VASIL

On Kategorinin Mertebelerinin Açklanmas

Bilmelisin ki, kendisine ait gayb mertebesinde Allah Teala’ya mah-

sus isim, el-Bâtn’dr. Dier yaratklar olmadan -camilik özelliine sa-

hip olmas ve Nefes i Rahmani’nin genelliinin kendisine tahsis edil-

mesi nedeniyle- bu ismin sadece insanda zuhur edebilecek bir hükmü-

nü bilmiyoruz ki o hüküm bâtn zahire bititii sürece, Yaratan’dan ya-

ratlma dönük yardm nedeniyle Hakkn gaybnda sürekli sabit olma-

sn. Bu yardm kesilseydi, yaratlm yok olurdu. Bu nedenle dilciler,

‘sözde aslolan vasldr, durmak arzîdir’ demilerdir. Durma itme gü-

cünün izhar ettii nefesin daralmasndan ortaya çkar ve sürekli olsayd

varlk yok olurdu. Nefes alp verenin helak olmasndan korkulduu

için, çekme-cazibe kuvveti dardan içeriye havay çeker. Böylece itme

gücünün bitimiyle cazibe gücünün balangc arasmda konuan rahat-

lamak üzere durur ve bu nedenle durma hakknda ‘arzi’ dedik. Dur-

mann ilahi nefesteki karl, Rahman’n nefesi olmas yönüyle, Al-

lah’n kulunu darlk ve skntyla snamasdr. Sonra kendisine genilik

vermekle ona nefesini ulatrr ve bir ey zddyla karlk bulur. Bir

mahalde bir araya gelen iki zt, bir suskunlua yol açar ki oradaki sus-

ma dilcüere göre ‘vakfe’ denilen eydir. te bu kelimenin çoulu olan

‘cevamiü’l-kelim’dir. Bir kelimeyle dieri arasnda susmann olmas,

nefesin iki kelimede bir ey olmasndan kaynaklanr. Allah öyle der:

‘Allah Alim ve Hakimdir.’
474 Durduunda ‘Alim’dir.’ Allah ‘ilahi gaybte

alimdir.’ Hakim olmas, kendisine ulatrd yardmla insandaki hük-

müdür. Bir sözle kendisini vaslederse, ardndan Allah onu kendisine

kolaylkla çeker ve o da gayba döner ve insanda hükmü ortaya çkmaz.

te bunlar, Allah’n srlarndandr. Dilin bunlardan ifade edebilecekleri

söylediklerimizden ibarettir.

lahi surete göre var olan insan- kâmile Allah bu kemali sadece

Hakka bedel olsun diye vermi, bunun için onu ‘halife’ diye isimlen-

dirmitir. Hemcinsleri arasndan kendisinden sonra gelenler insan-

kâmilin halifeleridir. Öyleyse ilk, yalnz bana Hakkn halifesiyken ci-

simler âleminde hemcinslerinden zuhur edenler ‘halifenin halifeleri’ ve
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kendisinden meydana gelmesi mümkün olabilecek her ite onun bedel-

leridir. Bu nedenle on kategori onun adna sahih olabilmitir ki, bu sa-

y ekleme kabul etmez. Bu, birinci naiblktir.

ikinci naiblik, insann zatyla ruhaniyeti yönünden suretin yarsna

vekil olmasdr. Allah Teala beer suretinde tecelli ettiinde -ki bir ri-

vayette böyle geçer- duyu ve mana olarak onun suretiyle zuhur eder.

Burada naiblik, özellik demektir ve tecelli ettii o suretin ruhuna vekil

olmaktr. Bu ise ilahi fiiller mertebesinde gerçekleebilir. O fiiller

âlemde imdiki zamanda veya gelecekte -çünkü bir fiil ancak imdiki

zamanda ortaya çkaktan sonra geçmi zaman fiili olabilir- belli bir fiili

yapmay irade eden olmas yönüyle insann eliyle ortaya çkar. Böyle-

likle insan, kendi eliyle ortaya çkan imdiki zamann bütün fiillerinde

Allah’n vekili olur. nsann dndaki varlklar, böyle bir vekillie sahip

deildir. Çünkü melek, hayvan, maden ve bitkiler herhangi bir eye ili-

en bir iradeye sahip deildir. Onlar, fitradarna göre hareket eder ve

bu ftratn gerei Allah’a secde ve O’nu övmektir. Onlar Allah ile ilgi-

lenirler, yoksa (vekil olmakla) O’ndan uzaklamazlar. nsan hem Allah

ile ilgilidir hem O’ndan yüz çevirendir. Allah’tan yüz çevirmek, gaflet

ve unutma denilen eydir. Hak burada sureti ihata yönüyle ruhani ma-

nayla göze gözüken zahir arasndadr. te bu vekillikte insan, o suretin

ruhaniyetiyle ilgili hususlarda vekildir. Ruhlar âlemi cisimler âle-

minden hafiftir ve bu nedenle de kendi hakikati bozulmakszn süratle

halden hale girer. Cisimler âlemi öyle deildir.

Bilmelisin ki, üçüncü naiblik, mümkünde bulunup onu yokluktan

varla çkartan iin tahkikinden ibarettir. Bu, daha önce kendisini var

etmemiken Hakkn belli bir mümkünü var etmesini zorunlu klan

manaya naip olmaktr. Söz konusu mümkünün cisim veya ruh olmas

durumu deitirmez.

Bilmelisin ki, hemcinslerinin iradesinden ortaya çkan fiiller, za-

hirde mümkünlerin O’ndan ortaya çknda Allah’a vekilliktir. Allah’a

vekil olmak, O’nun insan halife atamas, onun görmesi, duymas, eli

ve bütün güçlerine vekü olmasyla gerçekleir. nsan böyle bir nitelie

sahip degüse, ne vekil ne halifedir. Çünkü mümkünler yokluk hallerin-

de Haklan önünde bulunur ve Hak onlara bakar, sabitlik eyliklerinde-

ki hakikatlerine göre, onlar birbirinden ayrtrr. Allah onlara el-Alim
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ve el-Hafz isimleri gibi güzel isimleriyle bakar. Bu isim, varlk nuruyla

mümkünlerin sabitlik eyliklerini onlar adna korur. Bu korumann ga-

yesi, imkânsz yokluun söz konusu eylii onlardan çekip almam
engellemektir. Bu nedenle, varl açmasn salayan rahmeti onlara

yayar, çünkü mümkünlerin tertibinin yaranlmas, bir ksmnn dierle-

rinden önce olmasn gerektirir. Bu husus, inkâr edilemeyecek bir hu-

sustur, çünkü vaka budur! Öyleyse varlk eyliine girmek, sabitlik

eyliinde bulunduu dununun aksine, bir tertibe ve sralana göre

gerçekleir. Sabitlik eyliklerinde mümkünler bir tertibe göre bulun-

maz, çünkü onlarn sabitlikleri, ezelidir ve ezelde tertip veya öncelik

veya sonralk yoktur.

lahi isimler içerisinde (hükmü) genel ve daha genel olanlar veya

özel-daha özel olanlar bulunduu için, onlarda öncelik, sonralk ve ter-

tip bulunabilmi, bu nedenLe varlk eylikleri tertibi kabul edebilmitir.

Öyleyse burada senin üzerinden bir vakit geçip o vakitte belli bir

mümkünün zuhur edip ardndan gelen ikinci vakitte ortaya çkmad-
n farz edelim. Söz konusu varln sabitlik eylii, varille eyliinin bu-

lunmad vakitte tercih edilmi demektir. Çünkü tercih edilmemi ol-

sayd, "üzerinde geçtii’ dediimiz ve kendisinde var olmad anda var

olur, her mümkünün bekas yokluk halinde tercih edilirdi. Bununla

birlikte varlk eyliini kabul etmek, onun adna ezeli olduu kadar,

yokluk da ezeli olarak ona aittir. te bu -düünürsen- en garip srlar-

dandr. Böylelikle iradenin hükmü bilgiye balanr. Bu nedenle Allah
cOnu irade ettiimizde

5475
demitir. Burada Allah iradeyi bir eyi balar-

ken, gelecek zaman zarf kullanlmtr. rade gerçekte tek eydir. Böy-

lelikle iradenin hükmü, mümkünün sabitlik eyliinde kaln tercihten

varlk eyliinde gözükmesini tercihe intikal etmitir. Bu, mukaddes ve

nezih bir ilahi harekettir ve onu imkânn hakikati -ki mümkünün haki-

kati demektir- vermitir. Allah Teala irade ve kudretle nitelenmi

mümkün yaratlm iin zahirinde -bâtnnda deil- Allah’a vekil ol-

mak üzere fiillerin kendisinden zuhur etmesi özelliinde yaratmtr.

Allah ise kadir, irade eden ve zahir olan yaratlm perdesinin ardndan

varlk eyliinde bârnda mümkünün mazhardr. Söz konusu yaratl-

m, bu nitelik sahibi mümkündür. Öyleyse bu durumda mümkün, Al-

lah’n iradesiyle irade eden Allah’n elidir ve bu sayede himmetle fiilini

uygular. Himmet {

ol* sözü mesabesindedir. Ya da dokunmayla fiilini
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uygular. Bunun ilahi mertebedeki karl ise Allah’n iki eliyle Âdem’i

yaratmasyla yaratmay eline izafe ettii bütün ileri yaratmasdr. Bu

nispetle birlikte Hak için bu fiilin ‘temassz’ olduu söylenirken kulda

temasla gerçekleir. Kendisini irade eden olmakszn fiil gerçekleirse,

maksadmz o deildir ve onun hakknda konumuyoruz. Sadece Hak

onu bu özel yerde izhar etmitir, o kadar! Misal olarak titreyenin hare-

ketini verebiliriz. Bir irade olmakszn ortaya çkan her ey, o niteliin

sahibinin vekili deildir. Naib, Hakkn kalbine var etmeyi irade ettii

mümkünlerin bilgisini verdii kimsedir.

Bu kiinin söz konusu bilgiye ulatrlmas iki türlüdür: Bazen

naib teorik dünce ve fikirle o bilgiye ulaabilir. Bu durumda fikir gü-

cüyle ve teorik düüncesiyle ii yönetmesi ve ayetleri tafsil etmesi ba-

kmndan el-Müdebbir ve el-Mufassl Allah’tan anlayarak naib olur.

Bazen Allah’n bâtnna ilham ettii ey bedihi olarak düüncesine gelir

(hatra). Bu duruma misal olarak, el-Müdebbir ve el-Mufassl isimleri-

nin hükmü olmakszn, ilahi ilmin ilahi iradeye herhangi bir eye ilime

bilgisini vermesini verebiliriz. Böylelikle belli bir mümkün kendisini

irade eden belli bir yaratlmn elinde ortaya çkar. Söz konusu yara-

tlm, iki tarzyla, tedbir veya bediililik yoluyla naib olmunr. Böyle

bir naib, hayalinin mertebesindeki naibte sabidik eyliklerinde müm-

künlerin hakikatlerinin bilgisine ular.

öyle ki: Allah o mümkünü sabitlik eyliinden hayal mertebesin-

de varlk eyliine çkartmtr. Bu çkartmann amac, duyu âleminde

var olmas irade edilen hakikatin zuhurunda Allah ile naibi arasndaki

farkn ortaya çkmasdr. Bu hakikat suret ise, duyulur olmakla nitele-

nir; gözün alglayaca sureti olmayan bir mana ise, ona ibareler kisve-

si giydirebilecei gibi ima veya iaret gibi onu gösteren bir sureti de

ona giydirebilir. te bu suret, her ne olursa olsun, görenin gözünde

veya duyann kulanda o hakikat adna ortaya çkabilecek surettir. Bi-

naenaleyh gerçekte naib, iradesiyle mevhum veya makul bir varlktan

aynî veya lafzi veya herhangi bir baka surete çkartan kimse demektir.

Söz konusu suret, görülebilecek bir surete sahipse, bakan tarafndan

görülür. Lafz suretinde veya benzer bir suretteyse, kulak kendisini al-

glar ve böyle bir var etme tarz naibe izafe edilir. Fakat yine de bu es-

nada bir irade ve ihtiyar bulunmaldr. Naib bu ikisinden yoksun ise,
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gerçekte naib deildir. Kendisinden veya onun üzerinde böyle bir ey

zuhur etse bile (naib deildir) . Aksine irade ve ihtiyar olmadan bu zu-

hur, Allah’a aittir. Aktarlmayan eyin varlna gelirsek, naibin bunda

herhangi bir ekilde katks yoktur. Çünkü bu da Hakkn niteliklerin-

dendir. Sana açkladmz meseleyi iyi anla, çünkü bu konu, marifetin

özüdür.

Dördüncü naiblik. Hakkn kendisini yerletirdii hususlarda Hak-

ka naibliktir. Bunlar, naipten meydana gelmeseydi Allah’tan olacak hu-

suslardr. Öyleyse Allah’n bilinmeyi irade ettiini bildiimize göre, Al-

lah bu bilgi için bir delil ortaya koymu olmaldr ve delilin mevcut bir

durum olmas bakmndan Allah’ bilmede kendisine denk olmas ge-

rekir. Ayn zamanda bilgi denilen bir sfatla nitelenmesi bakmndan da

kendini biliyor olmas, gören olmas yönüyle kendisini bilmesi gerekir.

Bu görme mükaefe veya müahede diye isimlendirilir ki, bu dumm,

onun göz sahibi olmasndan kaynaklanr. Çünkü Allah Teala bilgi sa-

hibi olmakla kendisini niteledii gibi görme sahibi olmakla kendisini

nitelemitir. Allah Teala öyle buyurur: ‘Onu bilgisiyle indirir
’*76 Baka

bir ayette Hz. Musa ve Hz. Harun’a öyle der: ‘Ben sizinle beraberim,

görürüm ve duyarm .’
477

Perdelerden söz eden sahih bir hadiste, gözün

kendisini gördüü perdelerden söz edilmitir. Binaenaleyh Allah ken-

disi adna delil ortaya koyduunda, onlar ufuklara yerletirmitir.

Ufuklardaki ayetler, özel olarak Allah’n varln gösterir. Ufuklar

kendisine yerletirilen ayederle ayet Allah bizatihi aleme zuhur etseydi

Hakkn naibi olamayacakt. Bu nedenle Allah insan- kâmili kendi su-

retine göre yaratm, onu fikir yoluyla deil -ki bu yol ufuklardaki

ayedere bakmak yoludur- müahede yoluyla kendisini bilmek isteyen-

lere delil yapmtr. Bu durum ‘
Onlara ayetlerimizi ufuklarda gösterece-

iz*78
ayetinde belirtilir. Sonra tarifle ve belirlilik taksyla yetinmemi,

insan- kâmile yönlendirerek öyle buyurmutur: ‘

Nefislerinde de göste-

receiz.
’479 Ardndan öyle buyurur: Ta ki onun hak olduu belli olacak,

Rabbin kâfi deil mi ?*480 Bu ifade insan- kâmilin üzerinde yaratld su-

rete iarettir. Insan- kâmili Allah, keif ve müahede yoluyla âleme gö-

re daha yakn bir delil yapmtr. Bu ayeti duyduklarnda müahede eh-

li ‘bize yeter, bize yeter’ der.
‘Görmedin mi Rabbin gölgeyi nasl uzatr.**

1

Burada Allah keyfiyeti zikretti. Gölge çkt kimsenin suretindedir.
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Böylelikle onun yaratlmas bir rahmettir. Rahmetin uzamas koruyucu

bir rahmet demektir.

Binaenaleyh insan- kâmil’den daha merhamed bir varlk olmad
gibi yaratklardan hiç birinin cezalandrmas hayvan-insandan daha

iddetli deildir. nsan- kâmil cezalandrsa o da iddetli olurdu; fakat

hayvan insann cezalandrmas ondan daha iddetlidir. Bu nedenle Ebu

Yezid Bestami öyle der: ‘Benim cezalandrmam senin cezalandrman-

dan daha iddetlidir.’ Burada Ebu Yezid hayvani nefsi yönünden ceza-

landrmay kastetmitir. Çünkü hayvani ncfs yaratlmam eyle ceza-

landrr, dolaysyla onda kendisi adna rahmet bulunmaz. Hak ise ya-

ratlm olanla cezalandrr. Dolaysyla rahmet -her nerede olursa ol-

sun- O’nun cezalandrmasnda içkindir. Çünkü Allah’n dünyada veya

her hangi bir yerde koyduu cezalar, temizlemeyi amaçlar. Ayn ey,

aclar ve hastalklar için geçerlidir. Bunlara yol açan her ey, temizleme,

dereceleri yükseltme ve günahlar örtme amac tar.

Allah Teala insan- kâmili ve onun halifeleri olan insanlar en ka-

mil surette yarattnda -ki O’nun suretinden baka kemal yoktur-,

Âdem’i kendi suretine göre yaratrm bildirmitir. Bu sayede Âdem
ahitlik eder ve müahede yoluyla Hakk tanr. Allah hakikaderini giy-

dirdii isimlerini onun görünen suretine gizlemi, onu kendisini nite-

ledii bütün niteliklerle nitelemi, onu benzersiz yapmtr. Öyleyse in-

san- kâmil kimseye benzemez. Bu durum ‘O'nun benzen bir ey yoktur

(benzerinin benzeri olan bir ey yoktur)’
482

ayetinde belirtilir. Kastedilen,

âlemden olacak benzerlerdir. Yani onun mislinin misli olan (insan-

kâmilin) âlemde benzeri yoktur. Bir ey ötekinin surette misli ve ben-

zeri olabilir. Melekler Âdem’in doal yaratlna kar çkmlardr.

Bunun nedeni, Âdem’in unsurlardan oluan doal yaratln içerdii

znlklan görmeleridir. Âdem, ilah-tabii-unsuridir. Demek ki melekler,

bu suretin hükümlerinden ibaret olan ilahi isimleri görmemilerdir.

Bu, Hakkn onun duymas, görmesi ve bütün güçleri olmas demektir.

Melekler bu durumu görseydi, itiraz etmezlerdi. Allah da onlar zikre-

dilen ekilde tedip etmitir.

Akl ufuklardaki ayetlere bakm, fikriyle -suretteki benzerliin

kendisine verdii tebihi dikkate almadan- tenzihi görerek ufuklardaki

ayetlere dalmtr. Allah kendisine, yani hayvan insanda bileik halde
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bulunan akla hitabn duyurmutur. Bu hitap insan- kâmile deildir,

çünkü insan- kâmil, nefsiyle Allah’ bilirken hayvan insan fikir aracn

kullandktan sonra aklyla O’nu bilir. Bu nedenle melek de insan- kâ-

mili bilemez, çünkü melek, bütün yönlerden O’nu müahede etmi de-

ildir. Hayvan insan da aklyla insan- kâmili bütün yönleriyle bilemez.

Hakkn eserini müahede ettiinin farknda olmadan, her ne zaman

onun adna bir müahede gerçekleirse, hemen onu reddeder ve Hakk

o özellikten tenzih eder. Hayvan insann fikir gücünün ‘bozuk hayal’

sayd gücünün verisi olan hükmün benzerini bildiren bir rivayet ge-

lirse, o haberi kendisini özel olarak tenzihe ulatracak bir tarzda tevil

eder ve farknda obuadan haberi snrlar, onu kaytsz-muüak anlamy-

la brakmaz. Böylelikle hiç kimse insan- kâmili bilememi, hu nedenle

Hakk bilememilerdir. Öyleyse Hakk sadece insan- kâmil bilebilir.

Bu nedenle nebiler müahedelerine göre Hakk nitelemiler, O da

üzerinde bulunduu kemale göre, onlara yaratlmlarn niteliklerinde

tecelli etmitir. Melek veya hayvan insann akl, Allah hakkndaki bu

bilgiye ulaamamtr, çünkü Allah onlarn hepsini kendisinden perde-

lemi, insan- kâmile zuhur etmitir. Binaenaleyh insan- kâmil Allah’n

uzayan gölgesi, snrl Ar’, yöneldii evi olduu gibi ayn zamanda

varlk kemaliyle nitelenmi olandr. Dolaysyla ondan daha kâmili yok-

tur, çünkü Haktan daha kâmil kimse yoktur. Öyleyse insan- kâmil

Hakk hem akl ve hem müahedesi yönüyle bilmi, gözle gerçekleen

kefi bilgiyle akli ve fikri bilgiyi birletirmitir.

O halde insan- kimili -ki Hakkn naibidir- gören veya bilen, onu

kendisine vekil ve halife yapan Hakk da bilir, çünkü insan- kâmil

O’nun suretiyle zuhur etmitir. Allah bize kendisine ve peygamberine

itaati emrettii kadar, emir sahiplerine itaat etmeyi de emretmitir.

Emir sahibine itaatin dna çkarsak, cahiliye ölümüyle ölürüz ve ceha-

let insann üzerindeki en iddetli evdir. Allah Teala hadis varlkta ilah

olmas bakmndan bilinsin diye -ki bu bilgi bizden talep edilen bilgi-

dir-, insan- kâmili âleme yerletirmemi olsayd, zatyla ve nefsiyle ya-

ratklarna zuhur eder, yaratklar da müahede ederek ve kef ederek

O’nu bilir, kimse O’nu inkar edemezdi. Dünyada veya ahirette Allah’

inkâr etmek, aklî düünmenin öne geçip Hakk snrlam (tenzih) ol-

masndan kaynaklanmtr. Aklclar snrladklar nitelikleri göreme-
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diklerinde, Hakk inkâr etmilerdir. Baknz! Allah snrladklar ala-

metle kendilerine tecelli ettiinde, rablii ikrar ederler. Bu snrlama-

dan önce kendiliinde olduu hal üzere onlara göriinseydi, yaratkla-

rndan kimse O’nu inkâr etmezdi. Çünkü Hak kendi tecellisiyle iin

banda kendisine delildir. Bu nedenle insan- kâmilden söz ederken,

onun yaratklarna görünmede Hakkn vekili olduunu ve bu sayede

ilahi suretin gerektirdii tarzda Allah hakkndaki kâmil bilgi gerçekleir

dedik.

Allah zati bakmndan âlemlerden miisraniyken insan- kâmil var-

l ve suretinin kemali bakmndan delilden müstanidir. Onun varl
kendisine delilin ta kendisidir. Öyleyse keif, bilgilerin en tamdr. Te-

celli rekrarlanmasa bile, tecelli eden birdir ve bellidir. Çünkü insan hal-

lerinde, düüncelerinde, fiillerinde ve bürün srlarnda halden hale fark-

l suretlere girdiini bilir. Bu bakalama ve deimeyle birlikte insan

kendisini ve nefsini bilir, bu bakalamaya ramen hüviyetinin ayn

kaldm bilir. te, çoalsa ve tekrarlanmasa bile, tecelli de böyledr.

Çünkü bu surederde tecelli eden bir olarak bilinir ve meçhul deildir.

Dolaysyla keyfyeder O’nu perdelemez. Bu, dördüncü naibliktir ve bu

konuyu hakkyla ele alm olduk. Zikrettiimiz hususu mal sahibi leim

bir adam anlayabilir. O, ilah olmad halde, leim olduu halde sureten

ilahha girmitir. Mal müstanilii gerektirir. Öyleyse o, sahip olduu
surete göre, zenginlik özelliine sahiptir. Bunu bilmelisin!

Beinci naiblik ve vekillik, insann âlemde sadece Refü’d-derecat

ismine naib olmasdr. Onun yükseltilme tarz öyledr: nsan- kâmil,

hiç kimsenin derecesinde onunla beraber olmad kimsedir, çünkü

ilahi surete göre yaratlm baka kimse yoktur. Onun derecesi ulala-

mayacak kadar yüksektir. Dolaysyla onu Allah’tan bakas bilemeye-

cei gibi Allah’ da insan- kâmilden bakas bilemez. nsan- kâmil

Hakkn tecelli ettii yerdir. hata ve bütünün meydana gelmesi yönüy-

le onun derecesi yükseldiinde, parçann onu bilmesi mümkün olma-

mtr, çünkü parça bütünü bilemez. Bir ey kendisini bilir ve o eyi de

kendisinden bilebilir. Parça bütünün niteliine sahip deildir ve bu

nedenle herhangi bir yaratlmn insan- kâmili bilmesi imkânsz ol-

mutur. Çünkü kimse ‘bütün olmak’ derecesine sahip deildir. Hâlbuki

bütün kendi benzeri olan bütünü bilebilecei gibi bütünlüün ve tü-
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melliin içerdii, parçalar bilebilir. Tümel için parçalar, suretine ait

organlar ve kuvvetler gibidir. Bir ey ise kendisini bilir. Böylelikle in-

sann bütünlüü, kendisine ulalamayacak bir derecede ortaya çkm,
söylediimiz bu özelliiyle

‘

Rejiü'd-derecal , dereceleri yükselten ve Ar
sahibi’

483
olana naib olmutur.

Öyleyse insan, sanki Rabbini ikilemi gibidir ve Hakkn mutlak

birlii kendi birlii üzerinde kinciyi kabul etmi gibidir. nsan- kâmi-

lin birliiyle Hakkn birlii çarplrsa, bir birlik ortaya çkard. Bu me-

seleye iyi bakmalsn: Hangi birlik sana aittir? Hangi birlik çkm,
hangi birlik gitmitir? Naibin birlii mi, yoksa kendisini halife atayann

birlii mi? Buradan sana gözükene göre hareket et ki, mutlu olasn!

Naibe ait olup âlemde etkisi bulunan her eser veya benzerlikten mü-

nezzehlik gibi bir özellik, kendisini vekil atayana aittir. Hangi birlikle

ortaya çktna veya hangi birliin sende bâtm kaldna Önem verme!

Allah’n emri tektir. Nitekim Allah kendinden haber verirken böyle

buyurdu.

Emir (i) ancak böyle olabilir

Emir ancak zikredilen

Söz ayrc bir söz

Beerde kesin hükümran

e’n de tek bir e’n

Nazar eden kimse için

Sen seçilmi olan Refi’sin

Muktedir bir hükümdar katnda

Sen onun suretinde olduunu görürsen

0 zaman iin bâtnm gör

Neyi kabul ettiine bak, çünkü o

Fikir hükmünün altna girer

Selim akl sahibiysen

Bakalamadan emin bir kimse
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Açk hak olarak bulursun onu

Suretler olmadan bir sure içinde

Göz görür onu bazen

Hem suretlerde hem surelerde

Hak ise o ikisinin arasnda deil

Arnda sedirler üzerinde

Mislin mukabilidir, tpk

Suretler suretlerin mukabili olduu gibi

Onu bilen kimseye sö_yîe

Tehlike üzerindedir o

Onu bilmeyene söyle:

Aldan üzerindedir o

Altnc naiblie gelirsek, kukusuz, Allah kendisini pek çok kelime

sahibi olmakla niceleyerek kelimeleri çoul zikretmitir. Bu çokluun

bireyleri arasnda bir ayrmn bulunmas gerekir. Sonra bir kelimenin

de çoulu vardr. Bu durum ‘rade ettiimiz bir eye sözümüz ol demek-

tir^
4
ayetinde belirtilir. Burada üç harf getirilmitir: iki harf gözükür-

ken -ki bunlar nun ve kef harfleridir-, bir harf geçici bir durum nede-

niyle gizlidir. Geçici durum, o harfin sakinliiyle nun harfinin sakinli-

idir. ki sakin bir araya geldiinde, gözükmem itir. nsan- kâmil, bu

mertebede önceki kelimeyle kendisinden sonra gelen kelime arasndaki

ayrm yaparken, Hakkn yerini almtr. Hak insan yaratlnda ve

kendi suretiyle zuhur eden herkeste bu suretin nefesinin mahreçlerinde

harf vastasyla konumutur. Her mahreçte harfin var olmas, onun

yaratlmas demektir. Her iki kelime veya harf arasnda ikinci kelimeyi

veya harfin ortaya çkmas için bir oluturucunun bulunmas gerekir.

Birinci de ona balanr ve ilahi kelimelerde dc bu durum zorunludur.

Söz konusu ilahi kelimeler mevcutlarn hakikatleridir. Nitekim Allah

Hz. sa hakknda c
O’nun kelimesi, Meryem’e ilka ettii*

4*5
demitir. Mer-

yem hakknda da
‘
Rabbinin kelimesini tasdik etti*

486
der. Kastedilen Hz.

sa’dan bakas deildir. Allah onu Meryem için kelimeler yapmtr,

çünkü Hz. sa zahiri ve bâtn yaps yönüyle çoktur. Onun her parças
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-ister zahir ister bâtn olsun- bir kelimedir. Bu nedenle Allah onun

hakknda ‘

Rabbinin kelimelerini tasdik etti
**7

buyurdu. Çünkü Hz. sa

bütünü yönünden Allah'n ruhu iken çokluunun birlii yönünden
‘Meryem’e ilka ettii kelimesidir.’

48* nsan harflerle konuur. Bunlar, ko-

nuan insann söylemeyi amaçlad her kelimenin parçalardr. Konu-

an, içindeki anlamn anlalmas için, söz konusu kelimeleri dta var

etmeyi irade edendir. Âlemde ortaya çkan eyler vastasyla da Hakta

bulunan eylerin varln izhar etme iradesi anlalr.

Öyleyse tpk varlklardaki gibi sözde de bir takdimin, tehirin ve

tertibin bulunmas zorunludur. Nitekim ilahi kelimelerin somut maz-

harlar olan varlklarda da takdim, tehir ve tertip vardr. Bu sralamay

cd-Dchr ortaya çkartr; ed-Dehr, sarih nasta belirtildii üzere, Al-

lah’tr. Bu husus Hz. Peygamberin ‘Zamana sövmeyin, zaman Al-

lah’tr’ hadisinde belirtilir. te âlemin varlndaki tertip, takdim ve

tehir zaman içinde ortaya çkmtr. Burada lafzn söylenen bir lafz

olmas veya nefiste bulunmas birdir. Nefiste bulunursa, hayalin varl-

nda harflerin onda bulunmas gerekir. Böyle olmazsa, o kelam deil-

dir. Bu durum bir msrada dile getirilmitir:

Kelam kalptedirfakat

Dil kalbe delil oldu

air ‘kalpte bulunan eye delil oldu’ demek ister. Mütercim tercü-

mesinde kalpte bulunan anlam örtüme yoluyla ifade etmezse, yapt
delil deildir. Tercüme ve aktarmada çokluk, öncelik sonralk vardr.

Bu nedenle kalpteki manada böyle bir tertibin bulunmas gerekir ve bu

balamda sadece hayal vardr. Allah Teala öyle buyurur:
cOnu komu

edin, ta ki Allah’n kelamn duysun!*
89

Allah sözü kendisine izafe etmi,

onu dinleyici bedevinin kulakla duyduu bir ey yapmtr. Bedevi sö-

zü bölünmü, takdim ve tehir edilmi bir halde duyar. Kuran denilen

kelam Allah’a izafe etmeyen kimse, hiç kukusuz, O’nun indirdii eyi

inkâr etmi ve hakikatleri bilmemi demektir. Öyleyse naip, konutu-

unda, sözünü söylediimiz tarzda kendisine izafe etmelidir. Naib za-

tyla her iki harfi ve iki kelimeyi ikinci kelimenin (veya harfin) var ol-

mas ve ilkinin kendisine balanmas için ayrt etmesi gerekir; ta ki bil-
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dii maslahatn gereiyle izhar etmek istedii ey düzenlenmi olur.

Böylelikle sözü içindeki anlama delil olur.

Allah’m kalplerini nurlandtrd insanlarn dnda, herkes iittii

her eyi veya konuann kast ettii bütün anlamlar veya onlarn bir

ksmn anlayacak durumda deildir. Bu nedenle dinleyenin konuann

sözünden pay ve nasibi, konuann sözüyle neyi kastettiini anlama-

dan, harflerin tertibini görmekten ibarettir. Bu durum, konuan dinle-

yenin diliyle ve lügatiyle konumadnda daha açk bellidir. Öyle bir

durumda dinleyenin konuandan anlad, kulana ulaan harflerin

tertibidir sadece. Öyleyse kulan bu düzenli harfleri duymas, bütün

dinleyenler için geçerli genel bir duymadan ve ilgiden ibarettir. Fakat

kelimelerle neyin söylenmek istediini sadece Allah’tan anlayanlar tam

olarak anlayabilir. Binaenaleyh anlamak, kelimenin duyulmasna ilave

bir durumdur. Öyleyse konuulan kelimeleri var etmede Allah’tan ko-

nuan kâmil kul, kelimeleri arasndaki ayrmda Allah’a vekil olduu gi-

bi -çünkü onun varl olmasayd, kelimenin ve harfin varl olmazd-

ayn ekilde bu konudaki anlamada da Hakkn ‘Sizi deneyeceiz, ta ki

örenelim
,49C

ayetinde belirtildii üzere anlamada da Hakkn yerini alr.

Hak kendisini bilgi edinmek amacyla kulunu denemek özelliiyle nite-

lemitir.

Rüriin bunlar, birlik niteliindeki naiplik ve vekilliktir, yoksa var

olanlarn sahip olduu kesbe öre, onlar var ermesi yönüyle birlikten

baka olan naiplik deildir. Çünkü O, kazandklaryla her nefs üzerinde

kaim olandr. Baka bir ayette ‘Her ne/s kazandklaryla rehindir .'
491

buyrulur. Yani kesbi kendisini snrlamtr. Hak olmasayd, varlklar

birbirlerinden ayrmaz ve tek varlk olarak kalrd. Nitekim baka bir

yönden zaten böyledir.

Buna öyle misal verebiliriz: nsan, tüm bireyleri, kapsayan genel

tanm bakmndan birdir, çünkü bütün insan bireyleri, insanlklar yö-

nüyle tektir. Bununla birlikte Zeyd’in Ömer olmadm veya dier in-

san ahslar olmadn biliriz. Hakkn onlar temyiz etmesi, onlarn

(dta) var olmalarndan ibarettir. Onlann birbirlerinden ayrmas ise

kendilerinden kaynaklanr. Bu nedenle ‘mertebenin kelimesi’, kendi-

sinden var olan her eye ‘ol’ sözüne ilave bir ey olmamtr. Bu neden-

le var olan her eye sadece ‘ol’ sözü sirayet etmitir. ‘Ol’ sözüyle kal-
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saydk, tek hakikat görülürdü. Hâlbuki biz bu kelimenin eseriyle birlik-

te kaldk ki, onlar da var olanlardr! Böylelikle var olanlar çoalm,
artm ve ahslar itibaryla birbirlerinden farkllamlardr. Binaena-

leyh bütün var olanlar tanmlarnda birletiklerinde, bu hakikatte Hak-

kn kelimesinin bulunduunu anladk; söz konusu kelime ‘ol’dur. ‘Ol’

varlk bildiren bir emirdir ve ondan sadece var olma ve varlk anlalr.

Bu nedenle var olana ‘yok 0f denilemeyecei gibi ‘madum ol’ da de-

nilmez. Böyle bir ey imkânszdr. Öyleyse yokluk baz eyler için zati

bir durumken baz eylerde varln geçerli klan arta bal bir du-

rumdur. Bu hakikat nedeniyle Allah sürekli yaratan ve sürekli koru-

yandr. Hakikat ehline muhalif olanlarn ileri sürdüü üzere, arazlar

sürekli olsayd Hak sürekli yaratan ve mevcutlarn varlklarm koruyan

olmazd. Hak sürekli yaratan olmasayd, bu durumda her yaratlmla

birlikte olamazd. Hâlbuki Allah ‘Her neredeyseniz, O sizinle beraber-

dir. ’
492

buyurur. ‘seniz (küntüm)’, hiç kukusuz, varlk bildiren bir

ifadedir. Dolaysyla zikrettiimiz hususu anlayan için, kelimeler ara-

snda ayrc olmak naipliinden daha ince bir naiplik yoktur.

Yedinci naiplik insann varlndaki zahiri ve bâtni fiillerde naiplik

demektir. Bu, insann bakasnda meydana getirdiiyle deil, kendi-

sinde meydana gelen fiil ve olaylarla ilgilidir. Allah Teala’nn kitabn-

dan buna kaynaklk eden ayet ‘ta ki bilelim

’

493
ayetidir. Bilgi, Allah’n

kadim sfatdr. Denenmeden ortaya çkan bu özel bilgi ise burada

Hakka naiplikle kast edilendir. Allah Teala kendisinden söz ederken

dua edene karlk verdiini ve her eyin melekûtunun elinde olduunu
bildirmitir. Böylelikle Allah, kendisini ‘her ey üzerinde hakim ve ka-

hir olan’ diye nitelemitir. Öyleyse bizi yükümlü kld ilere kar sa-

brl olma iddiasnda bulunursak, bu fiilleri yerine getirirken meakkate

kadanmak, Allah’a bir itaattir. Sonra dua edip ardndan duann kalple-

rimizdeki etkisine baktmzda, unu görürüz: Dua baka birisine yö-

nelebilecek bir parça kalmayacak halde tüm zatmz kaplarsa, hiç ku-

kusuz, herhangi bir gecikme olmakszn hemen karlk ve icabet ger-

çekleir. Duamza icabet gerçekletiinde, bu zevk ve tecrübeyle dua

esnasnda Hakka yönelimdeki doruluumuzu anlarz. Çünkü biz Al-

lah’n kendinden haber verdii sözlerde doru söylediini biliriz. lahi

edebe riayet olmasayd, öyle derdik: ‘Dua etmekle O’nu snadk ki,

görelim: ‘Bana dua ettiinde dua edenin duasna karlk vereyim’*
94

de-
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meinde doru mu söylüyor? Çünkü bu, ‘Sizden sabredenleri ve cihat

edenleri bilelim diye sizi imtihan ederiz
A9S

ayetindeki naiplik sahih olsun

diye, bir iddia sözüdür. Sonra bu durumu yalan veya doru sözlü her

iddia sahibi için genelletirerek snama ve deneme iinde Allah’a naip

olduk. Söz konusu iddiac peygamberler ve iddiasn tasdik edenler gi-

bi doru iddiaya sahip birisiyse, kendisini denemek üzere ondan iste-

diimiz delile kar delil -ki delil her türlü delil olabilir- ortaya koyar.

Nitekim yalancy da delil istemeyerek deneriz. Bir yalanc kendisine

dümeyen bir iddiada bulunduunda, talep ettiimiz delili getireme-

yince naip ona öyle der: ‘Allah günei doudan dodurmakta, sen batdan

dodurt !

>496 Bu olabilecek bir itir. ‘Bunun üzerine inkâr eden sustu kal-

d .*
497 Çünkü ona kar delil ortaya kondu. Öyleyse denemenin asl ne-

deni iddiann varldr. Kimin iddias yoksa, snanma ve denenmeyle

muhatap deildir. Allah bize ‘Ben sizin Rabbiniz deil miyim?’ diye

sonara kadar bizi snamamtr. Bu soruya karlk biz ‘Evet! Bizim

Rabbimizsin’ demekle Rabbimiz olduunu kabul ettik. O’nu rabbimiz

olarak ikrar etmek, kendisine kulluk edeceimizi de ikrar etmemiz de-

mektir. Kulluk özü gerei efendiye itaati gerektirir. Öyleyse bunu id-

dia ettiimizde, iddiamzda doruluumuzu denemek üzere Allah bizi

yükümlü tutmutur.

öyle diyebilirsin: Ayette geçen bu söz alma ahitliini bilmiyo-

ruz. Çünkü böyle bir söz akim deil imann nasibidir ve zorunlu bir

durum deildir. Mümin olmayan bir akl sahibi bu yükümlülüün ve

sözün altna nasl girebilir ki? öyle deriz: Akll insan aklyla yaratc-

sna tazimi zorunlu sayar. Yaratan Allah’tr, çünkü Allah kendisine akl

verendir. Akl sahibi için bizim için resul konumundadr. Böylelikle

akll, kendi teorik düüncesiyle varlnda kime dayandn düünür.

Acaba sürekli var mdr, yoksa kendisini var eden midir? ki k ayn

anda geçerli olamaz. Daha önce bu kitapta bu meseleye deinilmiti.

Böyle bir ey ona göre imkânsz olunca, kendisinin ayn olmayan bir

yaratcya dayanr. Bu kez var olmada dayana olann özelikleri hak-

knda düünür. Bu düünme sonucunda ise Yaratcsn yaratlml
gerektiren bütün özelliklerden tenzih eder. Bunun nedeni, kendisi gibi

birisine ibadet edemeyecek olan nefsin gücüdür. Baka bir ifadeyle

nefs, yaratlm olduunu bildii kendisi gibi mümkün ve yaratlm

birisine ibadet edemez. Bu durumda akl, ibadet edecei Yaratcnn -
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çok deil- tek olmas gerektiini delille örenir. Akla göre Yaratc,

benzeri olmayandr ve tazimi, hamdi ve senay hak eden bir mertebe-

dedir. Böylelikle mümin için resul mesabesinde olan akl, delillerin ve-

risine göre, Yaratann mertebesinin hak ettii özelliklere göre O’na

saygi göstermeyi zorunlu sayar, insan da akln gereiyle Yaratan tazi-

me, O’nu yüceltmeye ve tenzihe koyulur. Efendi olmann hak ettii

eyi akl bilir ve o özelliklere göre efendi karsnda davranr. Böylelikle

akl, teorik düüncesiyle, kendisini bilme ve Yaratana ibadeti zorunlu

saymada Hakkn naibi olur. Çünkü akl düünerek zelil olduunu ve

dta var olabilmek için hâdislii gerektiren özelliklerden uzak birine

muhtaç olduunu bilir. Binaenaleyh mümin olmasa bile kendi deliliyle

yaratan birleyen bütün akl sahipleri, bu naipliin kapsam altna girer.

Bu durum sahih bir hadiste ‘Bildii halde ölen kimse...’ eklinde

belirtilir. Burada Hz. Peygamber ‘söyleyen veya iman eden’ dememi,

bilgiyi zikretmi ve öyle buyurmutur: ‘Allah’tan baka ilah olmad-
n bildii halde ölen kimse cennete girer.’ Allah’ birleyen herkesi Allah

cennete sokacak -bakasn deil-, nebiler ve müminler de iman sahibi

büyük günah sahiplerine efaat edecektir. Çünkü nebiler hayr getir-

mek üzere gönderilmilerdir vc bu hayr imanla ilgilidir. Peygamber

gönderilmeyen veya fetret döneminde bulunduklar için iman etmeyen

muvahhitlerden her biri tek bana bir ümmet olarak diriltilecektir.

Kendilerine peygamber gönderildii halde Yaratcnn birliini bilmek-

le birlikte peygambere ima etmezse, cehennemliktir. Böyle bir insan

ateten Yaratcsnn çkartmasyla çkabilir (efaatle deil). Çünkü

atete ebedi kalmak, nassn bildirdiine göre, hangi tarzda tevhide ula-

rlarsa ulasnlar tevhit ehli için söz konusu deildir. Cehennemde sa-

dece Allah’a irk koan veya bir kukudan veya hakk verilmi teorik

bir aratrmadan kaynaklanmadan Allah’n niteliklerini reddedenler

(muattl) kalabilir. Öyleyse cehennemde sadece teorik aratrma gücü-

ne sahip olduklar halde aratrmay yapmayan taklitçi-mürikler ve

muattl olan kalabilir.

Bu faydas çok ve asl doru bir meseledir. Kuran’dan bunun kay-

na ‘Bir burhan olmad halde, Allah ile birlikte baka ilaha dua

eden..
,i9s

ayetidir. Yani gerçekte burhan olmasa bile, zannnca burhan

olduuna inanaca delili olmayan demektir. Böyle birisi yine de kendi
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gayretini deliline harcamtr. Allah ise herhangi bir nefsi yapabilece-

iyle yükümlü tutar. Bu, insanlarn kendisinde derecelendikleri bir me-

seledir. Allah Teala öyle der: ‘Onun hesab Rabbinin katindadr .’
499

Yani

Allah’n kendisine verdii teorik/nazarî aratrmay tam yapp yapma-

dyla ilgili hesab Allah’a kalmtr. Sonra öyle der:
‘

Kâfirler felah

bulmaz .’
500

Kâfir bilip de örten demektir; bilmiyorsa, kâfir deildir. Al-

lah peygamberine ‘Rabbim! Bala ve merhamet eti demesini emretti.

Bu fark, istidadnn ölçüünce, teorik aratrmay yapp deizme

(muattla) veya irke ulamayanla ilgilidir. ‘Sen merhamet edenlerin en

hayrlssn.”01 Çünkü onlar, Allah’n kendilerine verdikleri yetenei

amadlar. Böylelikle farknda deillerken onlarda Allah’n peygamberi

efaatçi olmutur. Ateten çkarak muduluk kendilerine ulatnda ise,

kukusuz ki Allah peygamberin onlar hakkndaki isteiyle onlar ba-
lar. Çünkü Peygamber, Allah kendisine böyle demeyi emrettiinde,

öyle der:
‘
Rabbim ! Bala, merhamet et

’502
Allah’n peygamberine böy-

le duay emretmesi, ona olumlu karlk verecei anlamna gelir ki ni-

tekim öyle de olmutur. Onlar cennete girdiklerinde peygamberin de-

erini örenirler, cennette kendisine dayanrlar. Hz. Peygamber en

büyük efendidir! - -

Bu dua, Âdem’den srafil’in üfleyecei baylma üflemesine kadar

bu mesabedeki herkesi kapsar. Çünkü onun duasna tahsis edilenler,

bu nitelikteki kimseler ile merhamet edilmesi ve balanmas gereken-

lerdir. çimizdeki bürün naiplerin bu fark zihninde tutmas gerekir.

Ümmet içinden bu hakikate muhalefet etmede mazereti olan herkese

Allah 'Rabbim! Bala, .merhamet et, sen merhamet edenlerin en hayrhst-

sn ’sos eklinde ifade edilen bu efaatte bir hisse ayrr.

Dostum! Bu efaatten nasibini unutma ve kuruluun baskn gel-

mesiyle Allah'n rahmetinin sadece müminlere ulaacan iddia eden-

lerden olma! Böyle bir insan, rahmetin zorunluluk yoluyla ulat
kimseyle ihsandan ulat kimseleri ayrt edemez. Bu, peygamber ve

naiplerinin dünya hayatnda o kimselere efaatidir. Ahirette ise cennete

girene kadar farknda deillerken Hak onlar adna bunu yerine getirir.

Cennete girdiklerinde ise, dünyada efaati kabullerini salayan alameti

kendilerinde görürüz. -
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Kuran okuyan herkesin Kuran’ iyi düünmesi gerekir. Kuran’da

Allah’n peygamberine tebli etmesini veya söylemesini veya bildirme-

sini emrettii her emri alp onu okurken anlatc olmadan söylemesi

gerekir. Bu konuda niyet, irade ve teveccüh sahibi olmas gerekir. Pey-

gamberin taraftarlarndan olmak istiyorsa, bu emrin Hak tarafndan

kendisine verilmi bir emir olduunu aklnda tutmaldr. Çünkü Allah

nebilii yaratklarnda gizlemiken baz yaratklarnda izhar etmitir.

Öyleyse zahiri olan nebilik, zuhuru kesilmi nebilikken, batini nebilik

dünyada ve ahirette süreklidir. Çünkü ilahi vahiy ve rabbani inzal ke-

silmez, çünkü âlem onun vastasyla korunur. Bütün âlemin bu inzal ve

vahiyden bir nasibi vardr. Onlarn bir ksmn Allah zikretmitir. Bir

ayette ‘Rabbin arya vahyetti’
504

buyurur. Karnca öyle der:
(

Ey karnca

-

lar!’
505 Hüdhüd Süleyman’a *

Senin bilmediini bildim’
506

demi. Hz.

Peygamber müçtehitler hakknda söylediini söylemi ye onlarn yap-

tklar içtihatlarda isabet etmelerini art komam, isabet etseler de ya-

nlsalar da sevap alacaklarn belirtmi, isabet eden ile hata edenin ücre-

tini ayrt etmitir. te bu, garip ve deen yüksek bir naipliktir. Onu
herkes bilemez.

Sekizinci naiplik Hakkn tekliini çift yapmak bakmndan olan

naipliktir. Bu durum Hakkn ona onun Hakka tecelligah olmas bak-

mndan böyledir. Hak kendisinde kemaliyle görürken o da kendisini

Hakta kemal üzere görür. Bu durum, Haklan kendiliinde sahip oldu-

u ilahi isimlerle ilgilidir. Bu suret, Rahman’n gölgesinden ibaret olan

insan kâmilin aynasnda ortaya çkabilir. Böylelikle onun adna da bir

ar koymutur, insan bu arn ve Hak da kendisine nispet edilen ar-

nn üzerinde karlkl oturmu ve istiva etmilerdir. Bunun misali

Hakkn cennet ehlini nitelerken söyledii
cKarlkl döekler üzerinde

yaslanmlardr/dayanmlardr.’
507

ayetidir. Yani onlar birbirlerinin kar-

snda bulunur. Ayette geçen ‘ittika’, ceberut özelliiyle dayanmak ve

itimat etmek demektir. Hakkn kuluna ‘dayanmas’ (ittika), Haktan

zuhur eden ve insan- kâmilden görünmeden bâtn kalan hususlarla il-

gilidir. Çünkü o dayandndan yüksektir. nsan- kâmil ise Hak kendi-

sinde bâtn kaldnda zuhur ettii naiplikte Rabbine dayanr. Böyle-

likle müahede ve görülen ey, bakasna deil, görene ve ahide nispet

edilir. Nitekim fiiller mertebesinde de -alkanlklar gerei- fiil yaratl-
Ama nispet edilirken Hak bâtndr. Adetin almas durumunda, fiil ya-
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ratlma deil, Allah’a nispet edilir. Çünkü âdetin almas yaratlmn

kudretinin dndadr. Böylelikle Hak, her ne kadar yaratlmta olsa

bile, zuhur eder ve ortaya çkar. Yaratlmn varl Hakkn varln
ikilemitir, çünkü yaratklardan mücerret bir halde Hak adna düünü-

lemcyen her hakikat, özü gerei yaratklarn varln talep eder. Öy-

leyse Hak ve halkn bilinmesi zorunludur. Çünkü bu ilahi hakikatin

Hakkn zatnda bir etkisinin olmas imkânsz olduu gibi hükmünün

ilevsiz kalmas da imkânszdr; çünkü hüküm, bu hakikat için zati bir

hükümdür. Öyleyse ister varlk ister yoklukla nitelensin, halkn ve ya-

ratlmn bulunmas zorunludur. Çünkü o yoklukta sabittir ve bu sa-

bitlik vastasyla eserleri kabul etmek için hazrlanr. Onun yoklukta

sabit olmas, varlk aac için çekirdek mesabesindedir. Binaenaleyh

halle, yoklukta çekirdek iken, varlkta bir aaçtr.

Ayn- sabite imkânda bir çekirdek

Çekirdek olmasayd olmazd bir bitki

Benim zuhurum sabitlikten

Var olsaydm ÇoV diye) ilahi emir gelmezdi

Gerçek söylediimizdir. Öyleyse âlemde sadece çift vardr ve bu

çokluun ikiliidir. Çünkü ilahi hakikader çok olduu gibi mazharlar

da onlarn saysncadr. Böylelikle mazharlar d varlkla nitelenmemi

olsalar bile, hakikaderi bilgide çoaltr.

Ayn- sabite olmasayd görülmezdi

Ya da ol demezdi veya yönelmezdi ona

Ayn- sabite sürekli Allah’a kul

Hak sürekli ona mabud

Hak ona d varlk kisvesi giydirince

Daha önce yoksunken bu varlktan

Hükümler varlyla onda olumu

Yoklukta ve varlkta sürekli secde halindedir o



Yirmi Dördüncü Sifir 34-1

Kendiliinde bilinen durumun ikiliinin hükmü ortaya çktnda,

ancak misiilik olabilmitir, bakas geçerli ve sahih deildir. Çünkü mi-

sil olmasayd, onu kendi zatyla bilemez veya da ona mukabil olamaz-

d. Öyleyse (misil olarak) sadece insan- kâmil veya insan vastasyla

âlemin toplam vardr. O halde insann var olmas zorunludur ve (sö-

zü) onunla snrl tutalm! Allah ile isa- kâmil arasudaki sabitlik

hükmü, varlk hükmüne aykrdr. Varlk hükmüyle insan Hakkn var-

ln ikileyen iken sabitlik böyle bir özellie sahip deildir. Çünkü

Hak ve halk, sabitlikte birlikre bulunurken varlkta beraber deillerdir.

Sabidikte eidik olunca, sabidige itidali ve taraflardan herhangi birisine

meylin olmay özelliini verdik. te bu yüksek menzil ve eserleri ge-

nel durumdur. Hak suretierde zuhur ettiinde, iddalî misiilik olmaz.

Böylelikle misil, tecellinin gerçekletii suretlerde olur. Suret ruhani

bir suret ise, ruhlarn kendiliklerinde sahip olduklar hükümler ona

nispet edilir; cisimsel bir suret ise, cisimsel surederde ortaya çkan hü-

kümler nispet edilir. Bu ise Hakkn gazap, rza, sevinmek, inmek,

komak gibi fiillerde hallerin bakalamasyla doal özelliklerle nite-

lenmesidir. Hak sana kendinden bir eyi nispet ettiinde* hangi eyde

onu ispat ettiine bak! Hangi suretten dolay bunu yapmtr? Böyle-

likle o surete ait nispete göre hüküm verirsin. Sadece misil ve misilden

bakas vardr! Böylece sekizinci naiplik hakknda da yeterli açklamay

yapm olduk.

Dokuzuncu naiplik, iki misil arasndaki makul berzahta zuhur et-

mektir. Bu berzah, Hak ile insan- kâmil arasndaki ayraç ve fasl de-

mektir Söz konusu fasl, Hakkn yaratklardan ayrmasn gerektirmi-

tir. Böylelikle kimin daha layk olduuna bakar. Onun yeri, bir misal

vermek gerekirse, kendisinden gölgenin uzam olduu ahstaki göl-

gedir. ahs ile kendisinden ayrlm uzam gölge arasndaki gölge,

berzahtr ve o berzah bulunduu ahsa baldr. Öyleyse gölge ona da-

ha layktr. Öyleyse yaratlmlar Hak vastasyla O’ndan ayrlmtr,

yoksa kendileri vastasyla Hak’tan ayrlm deildir. Çünkü halk Hak-

lan nitelikleriyle bürünmü iken Hak yaratklarn özelliklerine bürün-

mü deildir. Bu nedenle halk Hak ile zuhur etmi, hâlbuki Hak halk

ile zuhur etmi deildir. Çünkü Hak sürekli kendisi nedeniyle zuhur

edendir ve zuhur ederken herhangi bir eye muhtaçlkla nitelenmesi

mümkün deildir. Hâlbuki halk dta zuhur ederken Hakka muhtaçtr.
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Burada ‘halk’ derken bakasn deil, misil olan insan- kâmili kast et*

mekteyiz. Çünkü sözünü ettiimiz fasl ve ayraç, iki misil arasndadr.

Bu nedenle fasl, hiç kukusuz, iki mislin hükmüne de sahiptir, çünkü

o, bizatihi her bir mislin mukabilidir. Fasl olmasayd, bir misil öte-

kinden ayrlmazd. Hakkn misli olman ‘Sizi halifeler yaptklarndan in*

fak edin
’508

ayetinde belirtilir. Baka bir ayette ‘O sizi yeryüzünün halife-

leri yapt, bir ksmnz ötekilerden üstün yapt
’ 509

ve ‘Bir ksmnz ötekileri

hizmetçi edinsin
’510

denilir. Bu, insanlk kemalini vermekle ilgilidir ki,

bu da onlarn bir ksm adna surettir. Onlar, Allah’n yükselttii kim-

selerdir. Üzerlerine yükseltildikleri kimseler ise, hayvan-tnsanlardr.

Hakkn senin mislin olmas, kendisini senin hakkn olan hususlarda

kendini sana vekil yapmasdr. Hak, hakk sana ait olan eylerde senin

adna tam yetkiyle ilerin brakld bir vekil olarak tasarrufta bulunur.

Çünkü kuluna dönük ihsann bir gerei olarak Hakkn vekilliinin

devrî olmas zorunludur. Allah kulunu unutma ve gaflet sahibi olarak

yaratt; bu iki özellik, insann yaratlna gelen hallerdir. Haller ise -

herhangi bir varlk darda brakmakszn- varlkla nitelenen herkeste

mudak hükümrandr. nsan harekederinin herhangi . birisinde gafil ka-

lp o harekette kendi nefsiyle tasarruf ederse. Hakk vekillikten düür-

mü saylr. Vekâlet devri olunca, tasarruf yoluyla vekâletten azledilen,

iin sahibi haline gelir ve artk sadece Allah tasarrufta bulunur. Çünkü

Allah Müzzemmil suresinde sana kendisini vekil edinmeni emretti. te
devrî vekilliin faydas budur ve bu Allah’m kuluna bir emridir. Allah

bu emri tevhide balyarak öyle der: ‘Dounun ve batnn rahbi', O’ndan

baka ilah yok, O’nu vekil edin.’
511 Bu ayet, yönlerdeki tasarrufa iaret

eder. Burada sadece dou -ki zahirdir- ve ban zikredilmitir. Ban,

‘bâtn’ demektir. Bir varlkla yani günele doduunda, mark adn
alrken battnda bat adn alr. nsann da zahiri ve bâtn vardr.

‘Ondan baka ilah yoktur.’ Zahirinde ve bâtnnda oni vekil edin.

Çünkü o dounun ve bâtnn rabbidir. Kurari’n ne kadar srl olduu-

na baknz!

Söylediimiz ve söyleyeceimiz bütün bu naiplikler tevhit naipli-

idir, baka da bir ey deildir. Sen zuhur edersen, O’dur zuhur eden;

sen zuhur etmezsen, yine Ö, O’dur. Çünkü bir sadece O’dur ve zuhur

eden Bir’dir. Sen zuhur etmezsen, O’dur. Çünkü bir, kendinde, ancak

hüküm ve nispetlerle bölünebilir. Allah Teala pek çok isim sahibidir.
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Yani Allah nispet ve hüküm sahibidir. O’nun bizimle olan mudak bir-

lii, çokluk birliidir. Hakikat birdir. Bu nedenle bir vakit zuhur bize

nispet edilirken bir vakit O’na nispet edilir; bir hükümde O’na izafe

edilir ve bir hükümde bize izafe edilir. nsann kendinde bulunduu

durumun Hakkn kendisinde bulunduu ey olduu belli olmutur,

Hak ve insan bu eyde srayla zahir ve bâtn olarak bulunur. Biri zuhur

edince öteki bâtn kalr. Zuhur eden bâtn kalann naibidir ve naiblik

kendinde bâtn kalann naibidir. O zuhur edenden bâtn kalmtr. Öy-

leyse halifelik ve vekâlet, süreklidir. Baka bir ifadeyle o, dünya ve

ahirctte sürekli ve ebedi bir naiplik ve halifeliktir. Hak nefeslerin gün-

lerinden her bir gün bir gündedir. Yani Hak kendisini vekil edindiin

günde bulunur. Çünkü Hak senin adna tasarrufta bulunur ve seni ha-

life atad ite seni tasarruf sahibi klar. Böylece sen halifenin (Hak)

emrinden tasarruf edersin. Bu durumda sen halifenin halifesisin. Nite-

kim Hak da vekâlet yoluyla ‘mülkün mülküdür.’

Varln üzerinde bulunduu durum budur. Bizim ile bu konuda

insanlar arasndaki fark, bizim bilmemiz, onlarn basiretlerinin üzerle-

rindeki perdeler, kilitler, kalplerinin üzerinde ve içlerindeki kilidcr ne-

deniyle bilmeyilcridir.

Onuncu naiplik ölülerin tevhit naipliidir. Çünkü ölümle örtüler

açlr ve herkese hakikat görünür. Fakat ölümle herkes için gerçekleen

keif, sadece genel içinde o meseleyi (daha önceden) bilenlere mutlu-

luk verebilir. Perde kaikp bildii eyi gözle gören mutludur. Ölmeden

önce müahede sahiplerine gelirsek, bu bilgi, onlar adna görmek yo-

luyla gerçeklemitir. Ölümden sonra keif ehli, gözden hakka’l-yakin’e

intikal ederken alim bilgiden görmeye intikal eder. ki grubun dnda-
kiler ise körlükten görme haline geçerler. Böylelikle daha önceden bir

bilgileri olmadan körlük perdesinin gözlerinden kalkmasyla gerçei

görürler. Öyleyse ölüm esnasnda ve perdenin kalkmasyla her grup

adna bir artn olmas kaçnlmazdr. Bu nedenle sahabeden birisi

öyle demi: ‘Perde kalksayd’ -ki burada senin bir perden olduunu

ifade etmi oldu- sonra öyle eklemitir: ‘Yakinim artmazd.’ Yani bil-

dii konuyu gördüünde, bir kesinlik art olmazd. Baka bir ifadeyle

bilgide art olmazd. Fakat perdenin kalkmas, daha önce sahip olma-d bir bilgi verir. Böylelikle bilgi sahibiyse, bilgisi hakkndaki Vaki-
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nim artmad’ sözü doru olur; ya da görmüse, görmesinde bir art
olmamtr. Yoksa perdenin kalkmasyla, sahip olmad herhangi bir

eyi elde etmemi deildir. Öyle olsayd, böyle bir nitelikteki insan

adna perdenin ortadan kalkmas anlamsz ve faydasz olurdu.

Fakat gözler anlamn inceliini görür

Bunun için Kelim Musa görmek istedi

Binaenaleyh perde olduu sürece, onun ardnda -yokluk deil- var

olan bir ey bulunuyordun Kulun Hakka bu naiplii berzahta gerçek-

leir ve böylece kul hüküm sahibi olarak Hakkn suretiyle zuhur eder.

Ayn zamanda bu hayal âlemindeki bir naipliktir ve kul bu dünya haya-

tnda üzerinde bir otorite bulunur. Böylelikle bakann görecei ekilde

diledii manalar bedenlendirir. Bu durumda kul, bu otoriteden büyük

bir pay sahibi olmutur. u ayete baknz! Allah
1Ona öyle geldi’

512
,
yani

Musa’ya ‘onlarn sihirlerinin kotuu,oU
demitir. Kastedilen sihirbazla-

rn yapt sihirdir. pler gerçekte komuyordu, sadece Hz. Musa’nn

ve orada bulunanlarn gözünde ‘kouyor görünmülerdi.’ Sihirbazlar

gerçei biliyordu, çünkü sihirbazlar onlar ip olarak görmekteydi. Bir

yolcu oradan geçseydi, ipleri sihirbazn gördüü gibi ip olarak göre-

cekti. Hz. Musa’daki gibi, hayal âlemi üzerinde vekâlet sahibi birisi öy-

le deildir. Çünkü o bcdcilendirdii eyi unlarn bedcilendirdii gibi

beden olarak görmez. Hz. Musa onlar mana olarak görür. (Bilir ki)

bu i sihirbazlarn yapt bir itir. Hz. Musa’nn örneinde, sihirbaz

ile bu vekilliin sahibi arasndaki fark. Hakkn onu vekili yapmasdr.

Böylece Hz. Musa da O’nu vekil edinmi, dindeki asay Hakkn emriy-

le atmt. Bu emir, kendisini vekil edinenin emriydi. Nitekim Allah

kendisine öyle demiti: ‘Asan yere at.’ Bunun üzerine Hz. Musa asa-

nn ylan olduunu görmü ve korkmutu. Allah sihirbazlarn iplerini

ve deneklerini ilahi emirden atmadklarn bildirmitir. Sihirbazlar ip-

lerini isimlerin hükümlerinden harekede atmt. Söz konusu isimler

bakanlarn gözlerini sihirbazn göstermek istedii eye çevirmek özelli-

ine sahipti. Baka bir ifadeyle sihirbaz bu isimleri kullanarak -baklan

eyi deil- bak deitirme gücüne sahipti. lahi emir vastasyla i ya-

pan naib ise baklann kendisini deitirirken bak da ardndan gelir.

Öyleyse naip bu ii yaparken, bakmak ve baktaki fiil ile baklan ey-
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deki fiil ancak (denek veya ip) atldktan sonra bir deime gerçek-

lemitir. Kendisini atann mülkünden çktnda, Allah baklann de-

itirilmesini naip adna üstlenirken naip olmayanda (sihirbaz) orada-

kilerin baknn deitirilmesini üstlenir. Söz konusu kimse bu isimler

hakknda bilgisi olan kimsedir ve o bilgi ‘simya’ diye isimlendirilir.

Simya, bakanlarn gözlerinde, eya üzerindeki alamederin bilgisi de-

mektir.

nsanlarn geneli, ölümle perdenin kalkp berzaha intikal etmeleri

esnasnda dünyada bedenlerinde olduklar gibi kalrlar. Onlar bir mer-

tebeden ötekine veya bir hükümden baka bir hükme intikal ederler.

Arifler ise -ki onlar Hakkn naipleridir- dünya hayatmdayken ayn

hükme sahiptir. Buradaki naiplik tevhit naipliidir. Çünkü hüküm an-

cak atmadan sonra gerçekleir. Bunun anlam, yaplan iin atann mül-

künden çkmas demektir. Bu durumda Allah naip adna vekâlet yoluy-

la o ii üsdenirken sihirbaz adna ilahi gayretin gereiyle o ii üstlenir.

Öyleyse eyada hüküm sadece Allah’a aittir.

.

Bu mertebede bu naiblik sahibi adna kalan ise süreldi tasarruftur.

Nitekim bunu sradan insanlar nezdinde keramet, ayet ve harikulade

diye isimlendiririz. Muhakkiklere göre ise bunlar harikulade deiller-

dir; olaylar var etmektir. Çünkü gerçekte ‘adet’ denecek bir ey yok-

tur! Varlkta tekrar yoktur ki adet olsun! Dolaysyla adet haline gele-

cek bir ey yoktur. Adederi kabul edenler için
‘Onlar yeni yaratmadan

kuku içindedir
’5U

denilir. Allah Teala öyle der: Onlar her an yeni bir

yaratlta olduklarn bilmezler. Baka bir ifadeyle onlar birinci vakitte

gördüklerini ikinci vakitte görmezler ve bu konuda kuku içindedirler.

Öyleyse ne yenilenme ne âdetin almas vardr. Allah ehli de gerçei

böyle idrak eder ve gerçek söylediimiz gibidir. Bu sayede yaratklar,

sürekli (Allah’a) muhtaç kalrken Hak da sürekli varh koruyan ve ya-
A

ratan olur. Alemin varl, sürekliliini ve bekasn salamak üzere, ye-

niden yaratmayla meydana gelir.

Bak senin fidyen getirdiin eydedir

Bilgi gözün görmediini idrak eder

Bilgi adamlar ibrete daha uygun

Göz adamlar nazara daha uygun
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Aklla nitelenen kimse var ya

Kendini gözden çkartan bir güce sahip -
.

Keifle nitelenen de bir güç sahibi ki

Bütün suretlerin üzerine çkar

Onu sürekli halinde görürsün
f-

Zahir bir halde, bakadan bakaya

Naip olan, bu hayalî-baka
.
varlklarda diledii gibi ve diledii

tarzda -fakat vekilinin emriyle- hareket eder ve tasarrufta bulunur.

Çünkü vekil yaplan, tasarrufta kendisini vekil atayann bildii masla-

hat bilmez. Vekilin emri olmadan hatayla ve gafletle tasarruf ederse,

Allah onun vaktini korur, çünkü vekâlet daha önce söylediimiz gibi

devridir. Zikrettiimiz korumayla birlikte, gafletle yaplan tasarruftan

meydana gelen i bu naibi yönlendiren vekâlet sahibinin yönlendirme-

sinden meydana gelen iin derecesine ulaamaz. Bunun nedeni merte-

belerin ayrmasn ve üstün olan ile daha üstün olann bilinmesini sa-

lamaktr.
'

Bilmelisin ki, bu mertebe -ki kast edilen bu özel mertebedir- ancak

ölümle gerçekleebilir. Ölüm ise iki türdür: Birincisi zorunlu ölümdür.

Bu, insanlarn geneli nezdinde ve örfte bilinen ölümdür. Kastedilen

hakknda (Onlarn ecelleri geldiinde, onu geriye brakamazlar veya onu

öne alamazlar
’515

ayetinde belirtilen belli eceldir. Dier ölüm iradi-

ihtiyari ölümdür. Bu, dünya hayatndaki ölümdür ve
‘

Sonra ecel takdir

eder
'516

ayetinde belirtilir. Takdir edilmi ecelin vakti Allah katnda bi-

linip O’nun katnda isimlendirildii için, onun gerçekte hükmü ‘isim-

lendirilen ecel (ecel-i müsemma, ad konmu ecel) olmutur. Bu du-

rum ‘
Hepsi isimlendirilen bir ecele gider

1317
ayetinde belirtilir. Yani her-

kes kendi halinde o ecele gider. nsan yaarken bu naiplik onun adna

geçerliyken ölürse, tpk Allah yolunda öldürülen ehitler gibi, öliidür-

ölü deildir. Allah onu ölüm olmakszn berzah’a tar. Öyleyse ehit

öldürülmü ama ölü deildir. nayete mazhar olan bu insan, büyük ci-

hatta nefsini öldürdüünde -ki büyük cihat nefisle cihattr- Allah ehit-

lik hükmü nedeniyle onu rzkjandrr. Böylece dünya hayatnda ber-
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zahta ona naiplik görevi verir. Öyleyse onun ölümü manevidir. Nefsini

öldürmesi ise, nefsine muhalefet demektir.

Daha önce açklayacamz belirttiimiz on naiplik türünü zik-

retmi olduk. Bunlar, ana naipliklerdir. Her birinin içermi olduu ve

ancak bir naiplik için yaplmas uygun fiillere gelirsek, bunlar, sayla-

mayacak kadar çoktur. Verdiklerine karlk hamd ve ükür Allah’adr.

Bu bölümle ilgili bir husus da zat tevhidinin nurudur.

Bilmelisin ki bir, âlemde tekil ve toplam,olarak zuhur eden var

olan, bilinen ve takdir edilmi her eyin birliini kuvve halinde içerir.

Bilinenlerdeki taksime göre, âlemdeki her eye özgü bir birlik vardr.

Söz konusu birlii o eye var olan her eye birliini veren zat’n mutlak

birlii kazandrmtr. Ayn zamanda bilinen eylerin bilgisini de ver-

mitir. Öyleyse birlik teklerde gözükürken toplamda gözükmez. O
halde zat’n birlii teklerde ve basiderdeyken toplamn birlii bileik-

lerdedir. Bunlar, ilahiyat alannda eriat diliyle ‘isimler’ diye ifade edi-

lir. Selim akllar onlar nispeder diye ifade ederken eksik düünceli s-

nrl akllar onlar ‘sfadar’ diye ifade eder. Bir’in hükmünün kendisinde

ortaya çkü sayy açklayacaz. Çünkü say da bir ile ortaya çkar ve

doal bir dizilile ikiden sonsuza kadar ular. Birin ortadan kalkmasy-

la say da ortadan kalkar. Öyleyse illeti olmadan malul kendi varlyla

ortaya çkmaz. Âlem, Allah olmasayd, dta var olmazd Allah Teala

zat adn kendisine verdii gibi diilik ve erillik anlam tamas nede-

niyle nefs adn da kendisine vermitir. Allah öyle der:
‘Her nefs desin

ki, Allah katnda ihmal ettiime yazk!’
518 Bunun üzerine öyle der: ‘Evet!

Sana ayederim gelmitir (diil zamir, nefs). Sen ise onlar yalanladn.’

Burada erkek zamir gelmitir. Hâlbuki kii ayn kiidir. Çünkü nefs ve

kii Araplarda erkek ve dii olabilir. Bunun nedeni, erkek ile dii ara-

snda gerçekleen üremedir. Bu nedenle ilahi yaratmada erkek kelime

olan ‘söz’ zikredilmi, sonra dii olan irade gelmitir. Yani Allah âlemi

bir sözden ve iradeden var etmi, âlem erkek ve dii bir isimden ortaya

çkmtr. Mah öyle demitir: '‘Bizim bir eye sözümüz’
519 ‘ey3

belir-

sizlerin en belirsiziyken söz erkektir. ‘Onu irade ettiimizde...’
320

rade

diidir. ‘Onu sözümüz ol olur. 0 da var olur.’
521

Böylelikle tekvin, sözden

iradede ortaya çkmtr. Hakikat ise tektir.
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Öyleyse zat tevhidinin nuruyla ulvi-sülli, duyuda ve manada, bile-

ik ve basit bütün yaratlmlar ortaya çkar ve bu sayede mutlak birlik

her eye yaylr. O halde sadece bir vardr: Her ey birde, bir ile ve

birde ortaya çkar. Her eyin birde ortaya çkmas, nefsin dii olmasn-

dan kaynaklanrken bir ile ortaya çkmas nefsin erkek ve edii olma-

sndan kaynaklanr; birden ortaya çkmas ise nefsin erkek olmasndan

kaynaklanr. Bütün bu durumlarda ortaya çkan varlk tektir; etkindir,

edilgendir. Edilgen olan, dta zuhur eden varlklar ve bilinenler ile d-
ta var olmasa bile akledilir varlklardr. Sonra havvanlarda üreme özel-

J

ligi yaratlmtr. Daha dorusu üç tür üzere doumu kabul edenlerde

bu özellik yaratlmtr. ‘Allah dilediklerine kz çocuk verir.’
522

Burada Al-

lah tekvin mahalline riayet etmitir. ‘Dilediklerine erkek çocuk verir.’
523

Burada dölleyeni dikkate almtr. ‘Ya da onlar hem kz hem de erkek

olarak çift verir.’
524

Burada her ikisini birden dikkate almtr. Çünkü

onlar dii veya erkek olarak çiftletirmesi, asldaki nispetlerin çokluu-

na göre, çokluun varlndan kaynaklanr. ‘Dilediklerini ksr yapar.’

Yani tenzih isimlerinde olduu gibi, üremeyi kabul etmeyenleri ksr

yapar. Öyleyse varlkta çokluk birliinden baka bir birlik yoktur ve

sadece zat vardr, ilahlk onun zati niteliidir. Çünkü Allah zat gerei
£

esma-i hüsna sahibidir .’
525

Anla! Bu nedenle toplamn birlii veya çok-

luun birlii dedik.

öyle diyebilirsin: ‘Allah âlemlerden müstanidir.’ öyle deriz: Bu

durum çokluun birliine zarar vermez. Çünkü O’nun zat olmas,

müstani olmasndan farkldr. Öyleyse zatn anlam, müstanilikle ni-

telenmesinin anlamndan farkldr. Sen bu itiraznda, olumsuzlamak is-

tediini olumlamaktasn ve bunu yaparken benim sözümü güçlendir-

mektesin! Bundan ilal’a daha güçlü bir nispet de olamaz.

Bu konuda bir mesele daha eklemek istiyorum: Allah Teala zatn-

da âlemlerden müstani olsa bile, O’nun kerem, cömertlik ve rahmetle

nitelenmi olduunu bilmelisin. Bu durumda rahmet edilen (mer-

hum), ikrama mazhar olann (mükren) var olmas gerekir. Bu nedenle

Allah Teala öyle der: ‘Kullarm beni sana sorarsa, de ki ben yaknm

!

Dua edenin duasna karlk veririm .’
526

Binaenaleyh Allah dua edene

kendi cömertlii ve keremiyle karlk vermitir. Hiç kukusuz, halle

dua etmek, sözle dua etmekten daha kâmil bir duadr. Allah haliyle
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dua edene daha hzla karlk verir, çünkü o zatyla istemitir. Zorda

kalan muhtaca kar cömertlik, gerçekte, zorda olmayana cömertlikten

üstündür. Mümkün yokluk halinde varlk halindekinden daha çok Al-

lah’a muhtaçtr. Yokluk halindeyken mümküne iddia elik etmezken

varlk halinde bir iddia tar. Yokluk halindeki mümküne varlk ihsan,

cömertlik ve ihsan bakmndan daha üstündür. Binaenaleyh Allah Tea-

la âlemlerden müstani olsa büe, bunun anlam, fakirliin O’nda bu-

lunmasndan münezzehliidir. Ya da kendisinden baka O’na delil ol-

masndan münezzehtir. Bu nedenle Allah âlemi kendi cömertliinden

ve ihsanndan var etti. Bu, herhangi bir akllnn veya müminin kuku

duymayaca bir hakikattir. Ayn zamanda cömertlik Allah’n zati bir

niteliidir. Çünkü Allah kendisi nedeniyle cömert ve ihsan edendir. O
halde âlemin var olmas zorunluyken bilginin imkânszl hükmünü

verdii eyin de olmamas gerekir. Öyleyse nispetler ve -sfatlan kabul

edenlere göre- sfatlann var olmas gerekir. Ya da baka bir mezhebe

göre, isimler olmaldr. Öyleyse tek hakikatte çokluk bulunmaldr.

Baka bir ifadeyle nispeti veya sfat veya ismi kabul eden herkese göre,

her halükarda bir çokluk birlii olmaldr. O halde zatn nurlar, var

olanlardan baka bir ey deildir. Bunlar, zatn tecellilerinden ibarettir,

çünkü onlar, bizim için Hakka delil olmann ta kendisidir. Bu nedenle

Hz. Peygamber ‘Kendini bilen, rabbini bilir’ demi, kendisini bildiin-

de arifrn nefsini Allah’ bilmeye delil yapmtr. Nur kendine olduu

kadar göze görünen eye de delildir. O halde var olanlarn nuruyla var

olanlar ortaya çkt gibi, kendilerini var eden de bu nurla onlara gö-

rünür. Baka bir ifadeyle var olanlar Yaranclarn ancak kendilerinden

tanmtr. Binaenaleyh O, onlarn talep ettiidir. Talep yaratlmlar

söz konusu olduunda muhtaçl bildirir. Allah talep edilen iken müs-

tanidir. Yaratlmlarn talep ettii olmas bakmndan, onlarn kendi-

sine muhtaç olmas mümkün olabilmitir. Bu sayede Allah da onlardan

müstani kalabilmitir. Allah’n onlarn talebini kabul etmesi, (kendile-

rine muhtaç olmasndan kaynaklanmaz) cömertlik ve keremden kay-

naklanr.

Öyleyse zatn tecellileri, mümkünlerin varlklarnn üzerine yaylr

ve sonra geri döner. Böylelikle Hak kendisini idrak eder. Bir eyin nu-

ru kendisini yakmaz. Mümkün yokluk halinde yanmay kabul edici de-

ildir. Varlkla nitelenmi olsayd, varlk gerçek sahibine dönsün diye.
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varl yanar, mümkünler sabitlik eyliklerindeki hakikatlerinde kalrd.

Zatn tecellileriyle Hakkn aynasnda mümkünlerin çokluu zuhur et-

mitir. Hak onlar kendi zatnda mümkünlerin hak ettikleri -ki onlar

bu hakikaderde bulunur- hakikatlerine göre kendi nuruyla idrak eder.

te bu, âlemin zuhuru ve bekasdr. Öyleyse hikmet balemad a olduu

gibi gözün idrak ettii eyde ve neyi idrak ettiinde ve kimin idrak et-

tiindedir. Baarya erdiren Allah’tr.

Haktadr, gözün varsa, halk

Halkta da Hak var, akllysan

Gözün ve akln varsa, bu kez

Bilfiil bir ey görürsün

Kevnin hayali çünkü en geni mertebe

Akldan histen daha geni

ekle sokmak mertebesi hayale ait, ibret al

Her eyi eklin kabzasna sokar görürsün

Bütündür dersen, belli bir parçadr da

Parçadr dersen, bütün için bütünle var olur

Ondan baka bilinen bir misil yok

Var edeniyle birdir, o misil için misil olandr

Onu bilmem en tatl ey

Bal yemekten daha tatldr hana

Burada ilhak tevhidi belli olur. Çünkü görülen eyler zatnn ayna-

snda ortaya çktnda, gören insan, kendi nuruyla zatnda onlar idrak

eder. Böylelikle kendisini zatnda gördüü için gören görülene katlr.

O varlkta birdir. Çünkü görülen mümkünler, bu halde yoklukla nite-

lenmitir ve daha önce zikrettiimiz gibi görene gözüktükleri halde

onlar var deillerdir. Bu zuhur, ilhak tevhidi diye isimlendirilir. Yani

zorunlulukta mümkün zorunluya katlm, zorunlunun bizatihi sahip

olduu nispet ve isimleri mümkün için zorunlu yapmtr. Binaenaleyh

Allah kendisinin dndaki her eyi genel anlamda var ederken hayal
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kendi dndaki her eyi genel anlamda var eder. O halde hayal, hayali

zorunluluk mertebesinde Allah’ bile var edendir, Hak ise edilgenlik

mertebesinde hayal var edendir. Bu durum hayal ile Hak arasndaki

benzerlikten kaynaklanr.

Hepsi snrlama altna girer, hepsi

mkânsz olmayandan baka bir ey yok (bu ksma girmeyen)

Edilgene alr, failinin zatnda

Onunlajail olun, hepsi toplanmtr

alacak dediimiz varlk üzere

Hepsi de getirdiimizi parçaladlar

Kentlisinin dndaki her eyi var etmede hayal var etme gücünde

Hakka katlabilince, bu yönüyle o, insan- kâmil diye ifade edilen ey-

dir. Çünkü Hakkn suretinde ondan baka olan kimse yoktur. nsan-

kâmil kendinde kendisinin dndaki bütün bilinenleri var edebilir. Var

olanlarn Hak ile ilikisi de böyledir. Öyleyse ilhak tevhidi, hadis var-

lklardan birisi kendisi olsa da, hayal tevhidinin ilhakdr. Bu ilahi tah-

sis -ki onun hakikati bunu verir- kendisine aittir. Binaenaleyh hayalden

baka Hakkn suretini kabul eden bir ey yoktur. Söylediimizi iyice

anlaynca, onun vuslatta nihayette olduunu da anlarsn. te bu vuslat

ve ittisal tevhidi diye isimlendirilir. stediin terimi kullanabilirsin. Öy-

leyse bu tevhitte iki misil arasndaki yegâne ayrm, onlarn misil olma-

sndan ibarettir. Bu ikisi airin dedii gibi öyledir:

Cam inceldi arap inceldi

Birbirine benzediler i kart

Sanki o ikisi arap bardak yok

Sanki bardak olmu ikisi, arap yok

ttisal o kadar güçlüdür ki, ‘O, O'dur, iki makul mertebede zuhur

ermitir’ denilir. ki mertebe olmasayd, verdiin iki misil arasndaki

temyizi bilemezsin. O halde varlklardan herhangi birisi tebihin dna
çkmaz. Bu nedenle ‘O’nun benzeri bir ey yoktur (ke-mislihî)’

527
buyur-

du. Burada ke harfi nitelik bildirir, zait harf olarak getirilmemitir.
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Hakikatler hakknda bilgisi olmayan baz insanlar ise, tebihe dümek-

ten korkarak, onu zait saymlardr. Allah misle misilden bakasnn

benzemesini reddetmitir. Binaenaleyh misle benzemenin olumsuz-

lanmas, misilden de benzerin olumsuzlannasdr. Bunlar, birbirine

girmi nurlardr.

Mislin misk dahil olmas gibi

Hakikatte ve ekilde

O gerçekte kendi zatmdadr

Gölgenin gölgeye dahil olmas gibi

Burada bu menzilin içerdii eylerin az bir ksmn zikretmi ol-

duk. Bu menzilde zikrettiimizin dndaki ilimlerden birisi Allah’

bilme menzilinin Allah karsndaki yerinin bilinmesidir. Kendisine

nispet edilen sfatlarn O’nunla didimeyen bakasnn menziliyle iliki-

si nedir? ndirilmi farz, bu menzilden örenilir. Bu farz ile indirilmi

olandan çkartlan edilen farzn ilikisi nedir? Aklî kamdarn ve delille-

rin durumu bu menzilden örenilir. Bunlar, Yaratanlar hakknda

O’nun hak ettii ve bizzat kendisinin onaylad hükmü verirler. Çün-

kü Allah Teala baz ayetleri derin akl sahipleri için ortaya koymutur.

Onlar Allah’n kendilerinde yaratt aklî güçle söz konusu ayederin

anlamlarn örenirler. Akln kendisini de akl için bir ayet yapm, ona

hatrlama gücünü vermitir. Bu güç Hak’tan kendisine tecelli eden ey-

leri hatrlatr vc bu sayede Hakk müahede ve görerek tanr. Sonra Al-

lah doa perdelerini akim üzerine çekmi, onu delil ve ayederle kendi-

sini bilmeye çarm, ilk delilin kendisi olduunu bildirmitir. Öyleyse

akln önce kendisine bakmas gerekir.

Akll kimsenin snrlarnda durmas gereken hadler, bu menzilden

örenilir. Bu balamda zahirin bir haddi vardr, bâtnn haddi vardr,

madam haddi vardr, haddin haddi vardr. Kim nefsinin haddinde du-

rursa, bakasnn haddinde de durmas yarar. Bu had, bütün bu zik-

rettiklerimizi ve varln kendinde bulunduu durumu içerir. Hadler

olmasayd, bilinenler birbirinden ayrmaz vc bilinmezlerdi. Bu neden-

le Allah peygamberinin diliyle yeryüzünün yapsn bakalatranlar te-

lin etmitir. Kastedilen, yeryüzündeki snrlardr. ki benzer kendileri
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nedeniyle bir araya gelince ve kendilerini var edeni belirlemeyi baara-

maynca, ilahi isimler yüz cennet derecesiyle kendilerine yönelmitir.

Bunlar keif ehlinin gözleri üzerinde yüz cehennem derekesi perdele-

mitir. Böylelikle iki misil, bütün olarak uhrevi âlemin yönelmesini ge-

rektiren bu bir araya gelmeyle mudu olmulardr.

ki mislin zati hükümde bir araya gelmesi, bu menzilden örenilir.

Böyle olmasalard, misil olmazlard. Bir eyin misli olmayan eyle or-

tak olduu özellik bu menzilden örenilir. Bu yönden bir ey, ötekinin

misliyken baka misillerinin bulunduu baka durumlarda o eyden

farkllar. Öyleyse genel olarak misli olan bir bilinen olmad gibi sa-

dece benzer ve misiller vardr. Bu nedenle misaller verilir ve yine bu

nedenle Allah’a misaller vermemiz yasaklanmtr. Bunun sebebini

açklarken Allah öyle der: ‘Çünkü Allah bilir de siz bilmezsiniz’
528

Al-

lah’n misaller vermesi de O’nun bilgisindendir ve onlar bir bilgiye

göre verir. O halde misalleri Allah’ bilenler verebilir. Onlar, Allah’n

öretim ilerini üsdendii kimselerdir. Bunlar sadece nebiler ve veli-

lerdir. Bu, akln yeteneinin ardndaki bir makamdr. Burada müfekki-

re gücü bakmndan akln tek bama idrak edemeyeceini kast ediyo-

ruz. Çünkü akln fikir gücü bakmndan Allah hakkmdaki bilgisi tenzih

bilgisidir. Misaller vermek ise tebihtir. Misal vermede tebihin yeri in-

ce bir noktadr ve bunu ancak benzetilenle kendisine benzetmenin ya-

pld kimseyi bilen anlayabilir. Benzetilen bilinmiyordur. Bu durum-

da kendisi için misal verilen ey de ilinmiyordur. Bu konuda teorik

güçten hareketle hüküm vermek, bütün müminlere haram ve gerçekte

selim akl sahibi bütün aklllara göre ulalmas mümkün olmayan bir

itir.

ahitlikte bazen dört ahidin gerekli olmas bu menzilden öreni-

lir. ddia sahibinden delil istenilmesini gerektiren neden bu menzilden

örenilir. Çünkü iddia sahibi iddiasyla hüküm vermek istemitir ve

hüküm vermek ilahi bir niteliktir. ddia ettii ey gördüü veya gör-

medii bir eydir. Görünen bir ey sabittir. Onu iddia etmemi olsa bi-

le, tanklk esnasnda delile gerek yoktur. Kendisini görmeden yapn
iddiaya delil getirmeye muhtaçtr. Burada büyük bir durum ortaya ç-

kar. öyle ki: Had cezasn gerektiren bir eyi kendisi hakknda itiraf

etmek bir iddiadr. Böyle birinden kesin delil talep edilmez ve aksine
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hadler onda uygulanr. Bu iddiac iddiasyla iddiann kendi hakikatiyle

talep ettii terazinin dna çkmtr. ddia ettii eyi bilen kimsenin

hükümran olma isteine gelirsek, bu kii iddiasnda -gerçekte yalanc

olsa bile- senin ona itiraf ettii suçun içerdii haddi uygulaman sa-

lamtr ve böylece seni hükmü altna alr. Burada bir takm srlar var-

dr ki, onlar ariflerin büyük ksm bilmez. Çünkü itirafta bulunan in-

san bazen kendi zannnca itiraftan onun adna gerçekleecek daha bü-

yük bir acy kaldraca zannyla yalan söylemi olabilir. Baka bir ifa-

deyle bu itirafla had uygulandnda görecei acnn daha büyüünden

kurtulduunu zanneder. Bunun nedeni, Allah katnda bu konudaki ii-

nin neye döneceini bilmcyiidir. Ayn zamanda bu kii, Haktan bu

konuda nefsine ait olan hakk da bilmiyordur. Allah öyle der: Biz se-

nin kendinden bozduun bir eyi düzeltmeyiz. Haklar büyük olsa bile,

Allah’n hakk daha önemlidir: Onu nefsinin hakk takip eder. Bu iki

hakkn dnda kalanlarn konuulmas ise kolaydr..

Allah’a delil arayann hangi menzilde delil arad bu menzilden

örenilir. Onu buna zorlayan iddias nedir? lahi adap ve kullanlmas

gereken yerler bu menzilden örenilir. Bunlar, genellikle Allah’a iman

etmekle ilgilidir. lahi ihsan ile rahmet arasndaki kardelik bu menzil-

den örenilir. Aclar ile ilahi rahmet arasnda kardelik var mdr, yok

mudur? Bu, büyük bir acnn daha aadaki bir acyla def edilmesiyle

ilgilidir. Doann naho bulup Hakkn övdüü ey bu menzilden ö-
renilir. Bu konuda galip gelen ey nedir? Bu naho bulmann meyvesi

nedir? Onun zevk yoluyla acl bu menzilden örenilir. lahi hikme-

tin -dier yaratklarda deil de- bilhassa insan türündeki yönlendirme-

sinin durumu bu menzilden örenilir. Varlkta akln snrnda durma-

nn gerektii hükmünü verdii bir eyi gördüünde akilimin nasl dav-

ranmas gerektii bu menzilden örenilir. Akln kendisinden yüz çe-

virmeyi gerekli gördüü kötü ahlaka kar akll nasl davranmaldr?

nsann kendi zannnca bilmedii bir eyin durumu bu menzilden ö-

renilir. Söz konusu ey gerçekte bundan farkldr. Acaba Allah o eyi

nasl bilir? Onu kendiliinde bulunduu durumda m bilir, ya da bu

alimin bilgisinde ve zannnda bulunduu ekilde mi bilir? Bu mesele

eriatta çetin bir konudur. Akla gelirsek, bu konu kolaylkla anlalabi-

lir bir meseledir. Alimin sayesinde aadaki kimselere vaaz vermesi,

eyhin müridi terbiyesi bu menzilden örenilir.
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Aralarnda belirli bir benzerlik olmakszn, varlkta bütün yönler-

den zt olan iki eyin bulunmasnn olumsuzlanmas bu menzilden ö-
renilir. Âlemde ilahi benzer nitelikler arasndaki kardelik bu menzil-

den örenilir. Manevi ve mahsus atma bu menzilden örenilir. Bu ko-

nuda ortakln bulunduu ve bulunmad ksmlar nelerdir? Kelamn

yaratklardan her bir snfa nispeti bu menzilden örenilir. Nispetlerin

ülfeti bu menzilden örenilir. Birbirine münasip olan iki ey arasnda

manevi bir ayrlk gerçekleir mi gerçeklemez mi? Bolukta tasarruf bu

menzilden örenilir. Acaba doluda tasarruf mümkün müdür deil mi-

dir? Alemde boluk var mdr? Yoksa bütünüyle dolu mudur? Cisimle-

rin varlnn farkllk hikmeti bu menzilden örenilir. Onlarn bir

ksm yarlmay kolaylkla kabul ederken bir ksm zor kabul eder? Ci-

simlerden effaf olan ve olmayanlar, latif olan ve olmayanlar, kesif olan

ve olmayanlar bu menzilden örenilir. Daha latif olann kendisini yok

edecek ekilde kesiften güçlü olmas bu menzilden örenilir. Dünya ve

ahirette bir mekâna yerlemenin hikmeti bu menzilden örenilir. Gö-

zün görülende bir etkisi var mdr yok mudur? ki ey arasnda yarl-

may koruyan ey bu menzilden örenilir. Bu sayede lci ey birbirine

eklenmez. Fail ve edilgen -edilgen olmas yönüyle deil özellik olmas

bakmndan- bu menzilden örenilir. Sahibinin Öretmeyi kabul ettii

istidatlar ile buna imkân vermeyenler bu menzilden örenilir. eyh ta-

lime müsait olmayan bir istidad gördüünde, talim ve terbiyesine de-

vam m eder snrl m hareket eder, yoksa bütünüyle brakr m? Baz

insanlara göre eyh terbiyeyi ve talimi brakr. Bazlarna göre snrl

davranr ve en sonunda mürid kendiliinden onu brakr. Baz insanla-

ra göre ise eyh terbiyeyi kabul etmeyeceini bildii müridin terbiyesi-

ne bütün gayretini harcar. Onun görevi budur ve kendi görevini yerine

getirir. eyhin yapmas gereken sadece budur. Çünkü o böyle bir

mürid için zamann zayi edecek deildir. Büyüklere göre iin dorusu

ve Rabliin hak ettii ekilde Hak karsnda davranmak budur. Pak

eriatta öyle gelmitir: ‘Yetmiten fazla yaparm.’ Açkladktan sonra

ondan uzaklamak ise, ayet mürit kabul etmezse, irat ve talimle çe-

limez. eyh kalbinde ve duasnda istidatsz müridinden yüz çevirirse,

öretecei husustan yüz çevirmez (veya peygamber getirdiini açkla-

maktan vazgeçmez). Bu nedenle getirdiini söylemesi ve öretmesi ge-
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rekir. Ona lazm olan budur. Allah ehlinden bir grubun buna kar çk-

tklarn görmütüm ki, onlarn tavr büyük bir hatadr.

Hüviyet ‘he’sinin tembih ‘he’sinin naibi olmas bu menzilden ö-
renilir. Allah hakkndaki bilgide onun ne kadar mertebesi vardr? Ev-

lenmenin yoksulluu nasl giderdii bu menzilden Örenilir. Merakeli

Ebu’l-Abbas es-Sebtî bu görüteydi' Onunla görümü, sohbet etmi-

tim. Adamn biri kendisine gelerek fakirlikten ikâyet etmiti. eyh ona

evlenmesini tavsiye etmi. Adam evlenmi. Sonra tekrar fakirlikten i-

kâyet etmi. eyh ‘bir daha evlen’ demi. Adam bir daha evlenmi, ar-

dndan tekrar fakirlikten ikâyet edince eyh ‘üçüncü kez evlen’ demi.

Adam üçüncü hanmn alm, sonra tekrar fakirlikten ikâyet etmi.

eyh ‘dördüncü kez evlen’ demi ve adam da evlenmi. Ardndan eyh

öyle demi: ‘Tamamdr, adam zenginleti ve Allah onun rzkn geni-

letti.’ Hâlbuki evlendii hanmlar arasnda dünyalk mala sahip birisi

yoktu. Fakat Allah onu zenginletirmitir.

Dünyeviliin etkisi altnda kölelemek ve bundan kurtulmak bu

menzilden örenilir. nsamn benzerlerinin köleliinden kurtulmas için

çalrken kim adna çalr? Acaba esirin azat olmas kulun hürriyetine

denk midir, deil midir? Allah adamlarnn makamlar bu menzilden

örenilir. Allah’n yaratklarnn ortak özellii bu menzilden örenilir.

Ulvi eserler bu menzilden örenilir. Olu ve bozulu bu menzilden ö-
renilir. Hayvan bu menzilden örenilir. Celbetmek ve indirmek iste-

mek bu menzilden örenilir. Naiplerin muhtaç olduu eyler bu men-

zilden örenilir. Yükümlülerin hükümleri neyle ilgilidir? Teklif vc yü-

kümlülük neyle ilgilidir? Alemde varln sürdürse bile, kendisini bi-

lenden sorumluluun kalkmasnn nedeni bu menzilden örenilir. Ya-

bancnn akrabaya katlmasnn nedeni bu menzilden örenilir. Müa-

hedesinde kendinden bakasn görmeyenin hükmü bu menzilden ö-

renilir. Kendisine kar davranrken, onun bu konudaki hükmü nedir?

Cebir ve ihtiyar bu menzilden örenilir. Sana her eyin bilgisini veren

bilgi bu menzilden örenilir. Söz konusu bilgi Allah bilgisidir.

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr.’
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ÜÇ YÜZ ALTMI BRNC BÖLÜM
Muhammedi Mertebeden, Takdirde Hakka Ortaklk

Menzilinin Bilinmesi

Allah’tan baka varlk olsayd bulmazlard

Varlkta bir fail ve edilgen

Fakat varlkta birdir ve yegânedir 0

Benzersizyaratr, deitirir düveli

Hiçbir varlk yoklua dönmez

Meyilden bir hakikatte istikamet yok

Baknz hükümlere içlerinde milel var

Milele bak nihali açklar

Onlar yüceltin felekte üzerinde baka felek var

Hilalden Zühal'e doru yönelerek

Onlar Sidre’den bir melek getirir ular o

in sonu yorgunluktan örtü içindedir

Nida etme frkalarn nida ettii gibi

Ey iin kayna! Hatta illetlerin illeti!

Çünkü o bir lakap, âlemlerini vermitir

Dier illetler gibi kendindeki fakirlikle

Allah seni kendinden bir ruh ile desteklesin bilmelisin ki, Allah

Teala blis’e öyle der:
c

tki elimle yaratma secde etmekten alkoyan ne-

dir?
529

Allah’n insan iki elle yaratmas, Adem’e yönelik bir tahsis ve

terif amac tar. ‘Kendi nazarmda büyüklendin mi?’ Vaka, büyük-

lenmiti, çünkü Allah onun büyüklük duygusuna kapldn bildirmi-

tir. Allah Teala yüce kitabnda bize blis’in öyle dediini bildirir: ‘blis

dedi ki, ben ondan daha hayrlym, beni ateten onu topraktan yarattn.’
530

‘Secde et’ denildiinde, ‘Topraktan yarattn bir eye mi secde edelim’
531

demitir. te ‘kendi nazarnda’ demenin anlam budur. ‘Yoksa sen ulvi-
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lerde mi oldun.’
532

Yani gerçekte onlardan m oldun. Yani gerçekte

ondan daha m hayrlsn. Burada blis’in bilgisizlii ortaya çkar. ‘Ul-

viler’ sözüyle Allah’n heybetinde kendilerinden geçmi yüce melekler

kastedilmi olabilir. Söz konusu melekler, secde emri altna girmeyen-

lerdir. Daha dorusu onlar, melek deil ruhlardr. Çünkü melekler,

Cebrail vb. gibi, bu ruhlardan olan elçilerden ibarettir. Zaten (melek

kelimesinin kökü olan) ‘e'lekc’ Arapçada risalet vc elçilik demektir. Me-

lekler bilhassa bu ruhlardan olan elçilerdir. Öyleyse bütün melekler

secde etmitir, çünkü melekler haklarnda Allah’n ‘Adem’e secde edin’
333

dedii kimselerdir. Hâlbuki Allah’n celalinde ve heybetinde kendile-

rinden geçmi olan ruhlar arasnda secde emri alan kimse yoktu. Allah

Tela sadece meleklere hitap ettiini zikrederek bu nedenle öyle demi-

tir: ‘Bütün melekler secde etti, iblis etmedi.’
534

Burada blis’i -muttasl de-

il- münkati istisnayla zikretmitir. Allah’n celalinden kendilerinden
*

geçmi melekler ise Allah’n Adem’i yaratm olmasndan haberdar ol-

madklar gibi baka bir ey hakknda da bilgileri yoktur. Onlar sâdece

Allah ile ilgilidirler. Allah Tcala blis’e öyle der: ‘Yoksa sen yücelerden

mi oldun?’
535

Yani zikrettiimiz ve kendilerine secde emredilmemi bu

ruhlardan m oldun. Dilde secde yere kapanmak demektir. Çünkü

Âdem topraktan yaratlmtr. Toprak ise unsurlarn en aasdr vc

ondan daha aada bir ey yoktur. Buradan dairenin merkez noktas-

nn çevresinden üstünlüü ortaya çkar. Çiikü oka çevrenin varlk

ilkesidir. Ulvi ruhlara secde emredilmemitir, çünkü onlar Allah bize

bildirmemitir. Allah Teala bize Iblis’in secde emrine direndiini söy-

lememi olsayd, ona secde etmenin emredildigini bilemezdik. Binae-

naleyh insann Allah’n iki eliyle yaranlm olmasnn yegâne nedeni,

onun dier varlklardan üstünlüünü bildirmek ve Allah katndaki ye-

rini göstermektir.

Sonra iki elle yaratlmasyla terifine, havyan insanlara kâmil in-

sanlarn kemalini bildirmek üzere, unu eklemitir: ‘Görmediler mi yok-

sa?’
536

Buradaki zamir hayvan insanlara döner. ‘Onlar için yarattm-

z.*
37 Yan onlardan dolay yarattmz görmediler mi? ‘Onlar için’

zamiri, âlemde ilahi hitapla maksat olan insan- kâmillere döner. ‘Elle-

rimizle yaptmzdan .’
538

Ayette yaratma ii de ilahi ellere izafe edilmi,

çoul kullanmakla da bütün ilahi isimleri kast edilmitir. Böyle yapma-

snn nedeni yaratln iki eline izafe edip kendisini ereflendirirken ii
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tamamlamaktr. ‘Nimetleri...’
539

Bunlar, insanlara dönük ihsanlardr.

‘Onlar bu nimetlere sahiptir .”
40

Allah’n kendilerini sahip klmasyla on-

lara sahip olurlar. Hayvan insan ise öyle deildir, çünkü hayvan insan,

Allah’n kendisine dönük nimetinden habersiz kalarak, nimete kendili-

inde kendisiyle sahip olduunu iddia eder. Hayvan insan yaratklarda

dolayl olarak tasarrufta bulunurken insan- kâmil Allah’n kendisini

sahip klmas nedeniyle tasarruf eder. Öyleyse insan- kâmil’in yaratl-

mlardaki tasarrufu Allah’n eliyle ve Allah’n kendisine vermi olduu

malla gerçekleir. Nitekim Allah köleler hakknda emir kipinde öyle

der:
‘

Onlara Allah’m size verdii maldan veriniz
”41 Alemde yaratlm

her eyin yaratl gerçekte ilahi ele izafe edilmitir. Çünkü Allah Teala

1

ellerimizle yaptmz’542 buyurur ve burada ‘eller’ çoul kullanlmtr.

Binaenaleyh âlemdeki her el, Allah’n elidir. Bu el sahip klma ve tasar-

ruf imkân verme eklinde tezahür edebilir. Öyleyse yaratmann tümü

Allah’a aittir. ‘Dikkat ediniz! Yaratma ve emir Allah’a aittir .’
543

Bir riva-

yette tuba aacn Allah’n kendi eliyle diktii, Adn cennetini eliyle ya-

ratt zikredilmitir. Allah bazen dini tek olarak zikretmi, bazen iki
• \

bazen ise çoul kullanmtr, iki el sadece Âdem’in yaratlnda zikre-

dilmitir k o insan- kâmil’dir. Kukusuz iki çoul ile tek arasmda bir

berzahtr. Hatta o ilk çouldur, iki özü gerei iki ucun karsnda bu-

lunur. Bu nedenle de kemal derecesinin sahibidir. Çünkü tek ancak

onun vastasyla çoula ulaabilecei gibi çoul da onun vastasyla bire

bakabilir. Binaenaleyh insan vastasyla suretin kemali ortaya çkmtr.
u halde insan- kâmil, Allah’n dndaki her ey demek olan âlemin

cisminin kalbidir. O, kendisini sdrdnda Hale ile mamur bir evdir.

Allah Teala kutsi bir hadiste öyle der: ‘Yerim ve göüm beni sdra-

mad, mümin kulumun kalbi sdrd.’ Bir kalp olmas itibaryla insan-

kâmilin mertebesi Allah ile âlem arasndadr. Suretten surete girdii ve

bakalat için Allah onu ‘kalp (deien)’ diye isimlendirmitir. (Bu

deimenin gerçek sebebi olarak) ‘0 her gün bir itedir .’
544 Bu isimlen-

dirmenin baka bir sebebi Allah’n kendisini yönlendirmesi, bu baka-

lama ve yönetilmedeki kabiliyeti ve geniliidir. Bu nedenle Hakk
sdrabilecek genilik kendisine ait olmutur. Çünkü Allah da kendisi-

ni her gün bir ite olmakla nitelemitir. Gün her bir eydeki en küçük

zaman dilimidir. Öyleyse Allah e’nlerdedir. Âlemdeki bütün yönetme-

ler ve bakalatrmalar, Hakkn kendilerinde bulunduu bu e’nlerden
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bakas deildir. Allah’tan aktarlan bir ayette veya peygamberden ge-

len bir hadiste herhangi bir yaratlma c

ol* deme imkân verildii zik-

redilmcmitir. Bunun istisnas insan- kâmil’dir. Bu imkân bir keresin-

de Hz. Peygamber adma Tebtik savanda gerçeklemiti. Hz. Pey-

gamber öyle demitir: ‘Ebu Zer ol! O da olmutu.’

Cennet ehli hakkndaki bir rivayette melein kendilerine gelerek

huzurlarna girmek için izin isteyecei aktarlr. Ardndan huzurlarna

girer ve Allah’n selamn kendilerine ulatrdktan sonra onlara Al-

lah’tan bir mektup getirir. Her bir insana gelen bu mektupta ölümsüz

el-Hay ve el-Kayyum’dan ölümsüz hay ve kayyum’a dönük bir konu-

ma vardr. öyle der: ‘Ben bir eye ‘ol’ dersem, o ey olur; siz de bir

eye ‘ol’ deyince, o ey olacaktr. Bu imkân size veriyorum.’ Hz. Pey-

gamber öyle devam eder: Cennet ehlinden birisi bir eye ‘ol’ deyince,

o ey olur.’ Hadiste ‘ey’ kelimesi zikredilmitir ki, en belirsiz ve genel

olan demektir. Doann gayesi cisimlerin vc kendisinden yoksun kal-

mayaca ve doas gerei talep ettii eylerin yaratlmasdr. Cisimler

âlemin bir parçasdr, dolaysyla onlar genel deillerdir. Nefsin gayesi,

doal yaratllarda tikel ruhlarn yaratlmasdr. Ruhlar ise âlemin bir

parçasdr ve onlar da genellememitir. Genellik sadece ilahi srr ta-

yan insan- kâmile verilmitir. Allah'n dndaki her ey, insann bütü-

nünün bir parçasdr. Anlayabilirsen bunu anla! Allah’n dndaki ey-

lere ve Allah’n onlar nasl nitelediini iyice incele! Allah ‘Her ey

O'nun/onur hamdini tespih eder
”45

buyurur. Allah her eyi secde edici

olmakla nitelemi, fakat hiç birine âlemde emretme ve yasaklama im-

kân vermemi, halifelik veya genel itibaryla yaratma özellii tanma-

m, bütün bunlar sadece insan- kâmile tahsis etmitir. Kim insan-

kâmilin kemalini örenmek isterse, emir, yasaklama, tekvin, bir dil ve-

ya organ veya baka bir yaratlmn vastas olmakszn onun yaratma-

sn nefsinde düünmelidir. Bu ayrcaln sebebini tam olarak anlayan

kii, kendi kemali hakknda rabbinden açk bir delile sahiptir, çünkü bu

konuda kendinden bir ahide sahiptir. Baka bir ifadeyle nefsinden bu

konuda ahidi vardr ki, bu söylediimiz husustur. Bir organ vastasy-

la emir verir veya yasaklar veya bir eyi yaratmaya kalkr da gerçek-

lemezse veya bir eyde gerçekleip bakasnda gerçeklemezse, vasta

olmadan genel olduu sürece, yine de kemale ermitir. Binaenaleyh

onun emrinin vastayla gerçeklemeyii kemaline bir zarar vermez.
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çünkü ilahi suret, varlkta böyle zuhur etmitir. Allah Teala kitaplarn-

da ve peygamberlerinin diliyle kullarna emirler vermi, onlarn bir

ksm emre itaat etmiken bir ksm asi olmutur. Vastalar ortadan

kalktndaysa, Allah’m emrine sadece itaat olabilir. Böyle bir emre

kar çkmak ve direnmek mümkün ve geçerli deildir. Hz. Peygamber

öyle buyurur: ‘Allah’n eli cemaatin üzerindedir ve O’nun kudreti i-

ler.’ Bu nedenle insan kendi nefsinde bir ey haline gelecek ekilde bü-

tün güçlerini toplarsa, himmeti diledii her eye nüfuz eder.

Bu husus Allah ehlinin bütünüyle görü birliine vard bir zevk-

tir. Çünkü Allah’m eli cemaatle birliktedir. Alem toplamla zuhur et-

mi, varlklar ise O’ndan bakas deildir. Allah Teala’nn u ayetine

baknz: ‘Üç kiilik bir grup yoktur ki dördüncüsü O olmasn .'
546 Ardndan

‘Ya da daha az
’547

-ki üçten az demektir- ‘veya daha çou yoktur ki ..'
5*8

Bu ise üçten sonsuza kadarki saylardr. ‘O onlarla beraberdir, her nere-

de olurlarsa olsunlar .'
549

Yani ister var ister yok olarak, her nerede var

saylrlarsa, Allah Teala birincinin kincisidir. Çünkü bire elik eden

kendisi olamaz. Beraberlik arkadalktr ve onun en az ikidir. Allah iki

kiinin üçüncüsü, üç kiinin dördüncüsüdür ve bu say böyle devam

eder. Buna karlk beraberlik Hakkn dnda sadece yaratlmlara iza-

fe edilirse, kincinin beraberlii iki kiinin kincisidir; üçle beraber

olan, üç kiinin iiçüncüsü, dört kiiyle beraber olan dördün dördüncü-

südür. Bu say böyle devam eder. Çünkü bu durumda beraber olan,

yaratlmlkta beraber olduu kimsenin ayndr. Baka bir ifadeyle

onunla hemcinstir. Hak ise öyle deildir. Öyleyse Hakkn benzeri yok-

tur. Bu nedenle Hak üç kiinin üçüncüsü veya be kiinin beincisi de-

ildir. Bunu anla! Hak bir açdan yaratklardan ayrmken bir yandan

da onun suretiyle zuhur etmitir.

Bilmelisin ki, doa, iki güçle nitelenmi ve eriatn diliyle ‘Levh-i

mahfiz’ diye ifade edilen tümel nefsin gölgesidir. Nefsin gölgesinden

uzamayp kendisinde kalan ksm nuranilik ve aydnlk derecesinde lk

Akl’dan aada bulunmasna yol açan ksmdr. Nefsin gölgesinden

uzayan ksm ‘doa’ diye isimlendirilmitir. Bu gölge tüm heyulann

zatna uzamtr. Böylelikle heyula cevherinden ve doadan tüm cisim

karanlk olarak ortaya çkmtr. Bu doal karanlk nedeniyle tüm cismi

‘kara kilim’e benzetmilerdir. Nefs nuranilikte akldan daha aada oh
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dut için ‘yeil zümrüt’ diye isimlendirilmitir. Tüm cisimde cisimler

âleminin suretleri ve ekilleri ortaya çkar ve tiim cisim için uzuvlar gi-

bi olmutur. Tüm cisim bir ekilde istidat kazandnda, nefs ona yö-

nelir ve onu aydnlatr. Böylelikle hayat bütün uzuvlarna yaylr. te
bunlar, felek ve unsur kaynakl ulvi ve süfli cisimler âleminin ruhlar-

dr. Sonra zamansal hareketin hükmünün tesiri nedeniyle birbirine dö-

nüürler. Söz konusu hareketi ed-Dehr ismi feleklerde belirlemitir.

Böylece felekî türeyenlerin suretleri dta ortaya çkmtr. Misal olarak

yldzlar, cenneti ve mertebelerini, onlarda bulunan eyleri verebiliriz.

Bunun yanr sra unsur kaynakl maden, bitki, hayvanlar ile d varlkta

garip suretler ve bilinmez ekiller ortaya çkar. Hiçbir ey yokluktan

çkmaz; sadece sureder, arazlar terkip ve tahlil yoluyla ortaya çkar.

Cevherin hakikati sabittir ve dünya ve ahirette bütün surederi kabul

edicidir.
v

Bu meseleyi örenip bu husus sabit olduktan sonra,. bilmelisin ki:

‘/
i

yönetir ve tafsil eder
’550

ayetinde kast edilen ey, takdir ve var etme-

dir. Öyleyse tedbir takdire, tafsil var etmeye aittir. Bu kelime bir eyi

kesip ötekinden ayrdnda söylenen ‘fasaltü c-cy’ ifadesinden gelir.

Böylece kestiin parça ile kesilen arasnda bir ayrm ortaya çkar ve

birbirlerinden ayrrlar. Bu ayrma ilemi ‘takdir’ ile yaplrsa, parça

önün suretinde ve eklinde ortaya çkar. Takdir edilmeden gerçekleir-

se, onun suretinde olmayabilir' Belirli bir durumda ona benzese bile,

baka bir yönde ondan ayrlr. Misal olarak, birbirlerinin zdd olsalar

bile beyaz ve siyahln renk olmada ortak olmalarn verebiliriz. Baka

bir misal ise birbirlerinden farkl olsalar bile arazlkta ortak olan hare-

ket ve rengi verebiliriz. air öyle der:

Ve sen kukusuz ürettiin eyden uzaklarsn

Baz insanlar ise. üretir sonra ayrlmaz ürettiinden

Baka bir misal ise terzi, demirci gibi sanatkârlardr Söz gelii

ayakkabc kestii deriden ayakkab yaparlar. Önce bir ayakkab alr,

onu deride ölçerler (takdir). Deride bir miktar belirledikten sonra par-

çalar keserler ve deriden ayrrlar. Allah gölgeleri ahslarn misaline

göre yaratmtr. Onlar ayrtrmak istediinde, boylarn uzatr ve

böylelikled varlklar gölgesi olduu kimsenin suretinde ortaya çkar.
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Bu durum bir ayakkabnn ötekiyle benzer olmasna benzer. Allah Tela

insan yaratmazdan âlemi yarattnda, baka bir ifadeyle bir toplam

olmakszn âlemi yarattnda, insann suretini âlemin suretiyle paralel

yapm ve karlatrmtr. Bu nedenle âlemdeki her ey insann sure-

tindedir. ‘Âlem’ derken Allah’n dndaki her eyi kastediyorum. Böy-

lelikle Allah daha önce kendisini tedbir ermiken bu kez onu âlemden

ayrmtr. O, tedbir edilen eyin ayndr.

Sonra Allah onu manevi bir ekilde ilahi isimlere paralel hale ge-

tirmi, ilahi isimler suretlerin aynada ortaya çkmas gibi onda ortaya

çkmtr. simlerin güçleri kendisinde meydana geldikten sonra, Allah

insan ilahi isimlerin mertebesinden de ayrmtr; o güçlerle insan ru-

hunda ve bâtnnda ortaya çkmtr. Onun zahiri halk iken bâtn Hak-

tr. te bu âlemde talep edilen insan- kâmil iken onun dndakiler

hayvan insandr. Hayvan insann insan- kâmil karsndaki yeri, may-

munun hayvan insan karsndaki yeriyle birdir. Ayrntya girmezden

insan- kâmilin yaratl hakknda söylenebileceklerin özetidir.

Onun yaratlnn tafsiline gelirsek, bilmelisin ki, Allah Teala dört

unsuru felein altnda yaratm, felein ekline göre onlar döndür-

mütür. Hepsi tümel cisimdeki ekillerdi. Tesiri kendisini takip eden

rükünlerde ortaya çkan ilk felekî hareket, atein hareketiydi. Bu hare-

ket onda havann içerdii yalk nedeniyle yanma ve tutuma sonucunu

oluturmutur. Söz konusu tutuma ve alev, ateten ve havadand ve

‘maric
5

,
yani kark diye isimlendirilmitir. ‘Men:’ buradan hareketle

bu adla isimlendirilmitir, çünkü o çiçek ve bitkilerin karmlarm içe-

rir. Yine buradan hareketle insanlarn içine dütüü sava ve çatma

durumu ‘here ve merc’ diye isimlendirilir. Sava ve çatma demektir.

Allah Teala bu alev içinde cinlerin (suretlerini) açmtr (yaratmtr).

Sonra aydnlk yldzlar nlarm Allah’n emriyle ve izniyle yay-

mtr, çünkü Allah her göe emrini vahyetmitir. Böylelikle onlar n-
lar ve ualarn rükünlere yaymtr. Rükünler onlarn nlarnn ya-

yld yerlerdir. Böylelikle rükünler, nurlar vastasyla ortaya çkm,
aydnlanm ve aydnlatmtr. Bu nedenle de etki etmi, onlarda ma-

den, bitki ve hayvan türemi ve domutur. Bunlar, gerçekte kendile-

rine etki eden eylerdir. Çünkü felekler, yani gökleri Allah rükünlerden

var etmi, sonra onlar hareketleriyle rükünlere tesir etmi, yldzlarn
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nlarn türeyenlerin domas için onlara yaymlardr. Böylelikle fe-

lekler kendi mallarn onlara döndürmütür. Bu durumda rükünlere

kendilerinden bakas etki etmi deildir. Bu durum kyamet alametle-

rinden saylr, çünkü kyamet alamederinden birisi ‘annenin çocuunu

dourmasdr.’ Rükünler felekleri dourmu, sonra felek onlarla bir-

lemi, onlarda doan eyler domutur. O halde felek, rükünlerin ço-
A

cuu ve kocasdr. Alemin varlik sebebi olan insann sureti rükünlerde

ortaya çkmamt. Allah killi topra alm, onu suyla kartrm, a-

nna yarar bir ekilde -çünkü ‘O’mm benzeri bir ey yoktur.’
551

- iki eliy-

le karm, bir süre böyle brakmtr. Topramn parçalarna kadar nü-

fuz eden scak havann kendisine temasyla bu çamur mayalanm, ko-

kusu deimi ve bakalam ve ‘hame-i mesnun’ haline gelmitir.

Her kim söylediimizin doruluunu görmek isterse, imannda

bir gedik varsa kulacmn derisinin scakln hissedinceye kadar öteki

kulacyla ovmaldr. Sonra onu koldasn, orada terleme kokusunu his-

sedecektir. O koku, çjsmin kendisinden yaratld insann asldr. Al-
r r

lah Tcala öyle der:
‘nsan kokumu bir hame’den yaratt Ate unsu-

runun kendisini piirmesiyle hamuru katlam, parçalar birbiriyle

kaynam, güçlenmi ve sertlemitir. Ardndan hayat unsuru olan su

kendisine katlm ve ona kendi yaln vermi, serdiini yumuatabi-

lecei kadar yumuatr. Böylece kendisine hayat yaylr. Bu kez hava

unsuru içerdii yalk ve scaklkla ona yardm eder, scaklyla suyun

soukluuna karlk gelir. Böylece bu ikisi birbirlerini engeller ve en

sonunda yalk kendisine baskn gelerek topranm cevherini ete, kana,

sinirlere, damarlara ve kemiklere dönütürür. Bütün bunlar, unsurlarn

doasnn eserleri ile bu yapnn parçalarnn istidadarnm farkll ne-

deniyle farkl mizaçlarda olumutur. Bu nedenle bu hayvani yapnn

parçalar birbirinden farkl olmu, her varln ötekinden ayrmas için

isimleri birbirinden farkllamtr.

Bu yapnn ve bedenin besini yaratld eyden olmutur. Gda

bitkilerin ayakta kalmasnn nedenidir ve onun canl sayesinde geliir.

Bitkideki bu gelime ve art ‘Sizi topraktan bitki olarak çkartt
’553

aye-

tinde belirtilir. Bunun anlam ‘bitki olarak büyürsünüz’ demektir.

Çünkü ‘enbete’ kelimesinin mastar inbaftr. Ayette ise (nebat getirile-

rek) büyüme büyüyene izafe edilmi ve öyle denilmitir: ‘Sizin gda-
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nz ondan yapmtr. Yani onu büyüten eyden yapmtr. Böylece siz

de onunla büyürsünüz. Yani cisimleriniz büyür ve geliir. Nebati-

hayvani cisminiz büyüyüp gelitiinde ve onda hayvann bütün güçleri

ortaya çktnda, Allah ona ameli nefsin gücünden fikir kuvveti verir.

Bunu ona nefsin bilme gücünden ve el-Müdebbir isminden verir.

Çünkü hayvann bütün yapt iler ve bilgileri, bir tedbir veya dü-

ünmeyle gerçeklemez; hayvan kendisinden ortaya çkan eyleri bilme

yaratlndadr. Bu hikmetli i yapmann ve ustaln hayvanda nere-

den kaynakland bilinmez. Böyle hayvanlara misal olarak örümcekler,

arlar, sinekler verilebilir, insan ise öyle deildir, çünkü insann elde et-

tii herhangi bir bilgiyi ancak fikir, tedbir ve düünme gücüyle elde et-

tii bilinir ve insanda bunun nereden ortaya çktn bellidir. Dier

hayvanlar ise o ii bilir, fakat nereden ortaya çktn bilmezler. te
insann ‘insan’ diye isimlendirilmesinin yegâne nedeni, bu bilgisidir,

baka bir ey deil! Bu, bütün insanlarn ortak olduu bir özelliktir.

Fakat insan- kâmil bunun dndadr, çünkü insan- kâmil hayvan in-

sana dünya hayatnda güçlerini alm olduu ilahi isimleri kullanmay

da ekler. O, bu güçleri Allah kendisini âleme mukabil ve paralel olarak

yarattnda bu isimlere de karlatrmas esnasnda almt. Allah in-

san- kâmili büyük-tüm insann halifesi yapmtr. O, Allah'n yaratk-

lar içinde yaranklarmdan olan gölgesidir. Bu nedenle de o halifedir ve

yine bu nedenle insan- kâmiller tek kiinin halifeleridir. Öyleyse onlar,

asli insann karsnda bulunan ilahi nurlarn varl nedeniyle söz ko-

nusu insann gölgelerdir.

Bu tecelli nurlar her yönden insann üzerine farkllaarak gelir ve

bu nedenle de tecellinin saysnca farkl gölgeleri ortaya çkar. Her te-

cellinin bir nuru vardr ve bu nur unsuri varlkta insann suretinin göl-

gesini verir. O gölge halife olur ve ondan özel olarak halifeler meydana

gelir. Hayvan insana gelirsek, onun asl, genel olarak böyle deildir ve

onun hükmü dier hayvanlar gibidir. Hayvan insan kurucu özelliiyle

dier hayvanlardan ayrlr. Bu durum hayvanlardan her birinin kurucu

özelliiyle dierlerinden ayrmasna benzer. Mesela at kurucu unsu-

ruyla eekle bir olmacü gibi katr veya ku veya yrtc hayvan veya

böcek deildir. Hayvan insan haereler arasnda saylrken kemale er-

diinde halifedir. Böylelikle hayvan insan baz nedenlerle bizimle ortak

iken baz özelliklerle bizden ayrlr. Sonra Allah Teala ona halifelik
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hükmünü ve halife adn vermitir: Bu lcisi, tekvinin kendilerinden or-

taya çkmas için, iki dii sözdür, çünkü dii tekvin ve yaratma mahalli-

dir. Binaenaleyh, kendisine naib demediine göre, bu isimde bir ikaz

vardr. Hâlbuki naib ile halife, ayn anlamdadr. Allah öyle der: 'Ben
r m a.

yeryüzünde halife yaratacam.’
5

Hâlbuki insan veya davetçi dememi,

onu yaratl gayesiyle adlandrmtr.

Hayvan insan ile halife insan- kâmili ayrt ettik, çünkü Allah Teala

‘Ey insan! Seni kerim Rabbine kar kkrtan nedir, o seni yaratm düzen-

lemi ve itidal vermitir
’'’'’5

buyurur. Bu, insann doal-unsuri yaratl-

nn kemalidir. Ardndan Allah Teala öyle der: ‘Diledii bir surette seni

terkip etti
.’™6 Dilerse seni kemal suretinde yaratr ve âlemde halifesi ya-

par. Dilerse hayvan suretinde yaratr. Bu durumda sadece ‘insan’ deni-

lenlere ait zatî-kurucu özelliinle arkllamanla birlikte hayvanlardan

birisisin. Hâlbuki Allah insann dndaki varlklarn yaratlnda tesvi-

ye veya itidal lafzn kullanmamtr. Gerçi
cO ki yaratt ve tesviye etti

’557

denilir. Burada insann yaratl kastedilmi olabilir, çünkü tesviye ve

. itidal birlikte zikredildiinde, insann yaratl kast edilir. Çünkü Allah

insan âlemin suretine göre düzenlemi, ve tesviye etmi, ona âleme gö-

re itidal vermitir. Bu ayrcalk dier unsuri yaratklar için söz konusu

deildir. Allah düzenleme ve itidalden sonra öyle buyurur: ‘Ol
1358

Bu,

ilahi nefestir. Böylelikle insan- kâmil tesviye, itidal, ruhun üflenmesi

ve ‘ol’ sözünden meydana gelmitir. Bu durum ‘Allah katnda sa’nn

durumu Adem’in durumu gibidir, onu topraktan yaratm ve sonra ona ol

demitir’
5™

ayetinde belirtilir. Böylelikle kâmil -ki sa’dr- kâmile -

Âdem- benzetilmi, halife halifeye benzetilmitir. Halife olmayanlar

da Allah tesviye etmi, ruhundan üflemi, hâlbuki ona ‘ol’ dememitir.

Bunun istisnas genel ve birletirici bir ayette söyledii ‘Bir eye, onu

irade ettiimizde sözümüz ‘ol’ demektir, o da olur
’560

ayetidir. Öyleyse ak-

ln dikkatini çektiim hususa vermelisin. Sana Allah’n halife insanlara

verdii kemal mertebesini anlatyoruz:

Allah Teala burçlar feleinden ibaret olan Ada feleine yemin

ederek ‘Burçlar sahibi felee yemin olsun ki
’361 buyurur. Allah onu on

ikiye bölmü, burçlar semasndan her birine kendi emrini vahyetmitir.

Her burcun kendisiyle dier burçlardan ayrt bir emri vardr. Allah

her burca kendisine vahyedilen emirden kendi aasndaki terkip âle-
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mine doru uzayan eserler yaratmtr, insan da cismi ve feleklerin ha-

reket ettirmesiyle meydana gelen doas yönünden terkip âleminden

olduu gibi ayn zamanda doann ya ve özüdür. Binaenaleyh insan,

sütün içinde daha latifi olmayan sütün ya ve özüdür. Hatta insan

âlemin ruhudur. O âlemden çktnda, âlem tortu halinde kalr. nsan

âlemdedir ve âlemde deildir. Çünkü insan kuvve halinden ondan ay-

rdr ve ayn zamanda ondandr. Çünkü insan, âlemin ya olsa bile

âlemden çkmamtr. nsan âlemden ayrlm olsayd, âlem herhangi

bir eye denk olmazd. Nitekim sütten ya çkarldnda, bakalar,

deeri azalr ve kendisinden talep edilen hayr kalkar. Bu özü nedeniyle

süt kullanlr ve deeri yüceltilir. Allah Teala bu burçlarn o burçlar

semasnn altnda bulunan âlemde bir etkilerinin olmasn irade edince,

insan yaratlnda da on iki kabiliyet yaratt. nsan bu kabiliyederle

eserleri kabul eder ve insan- kâmil onlarla zuhur eder. Bu durum hay-

van insan için geçerli deildir. Bununla birlikte hayvan insan, bu etki-

leri kabul etmede dier hayvanlardan daha yetkin ve tam olsa bile, in-

san- kâmilin kabul ermesine kyasla eksiktir. nsan bu on ikiden dolay

âleme paralel yaratldnda ona bitimiken ayn zamanda ilahi isimler

mertebesine balanabilmitir. Nefs için kemal bunlarla gerçeklemitir.

Bu komuluk üç mertebede gerçekleir. Bunlardan birisi ihtisas

mertebesidir. Bu merrehe hayvan insanda âlemin hakikatlerini kendin-

de bulundurmas nedeniyle bulunur; insan kâmilde de ayn sebeple

bulunurken ilave olarak ilahi isimlerin kendisine tahsis edilmesinden

dolay bulunur. lahi isimler, inayetin bir gerei olarak, ilahi benzerlik

ve paralellik nedeniyle insan- kâmile mutabakat yoluyla verilir. Baka

bir neden ise insan- kâmilin halife olmasdr. Hiçbir ey bir eyin ken-

disinden daha çok gölgeye bal ve bitiik deildir.

Komuluun ikinci mertebesi iki durumu birbirine balayan ‘ey-

lik mertebesidir.’ Bunlar, sayelerinde insandan oluan eylerin ortaya

çkt, araçlardr. Hayvan insan ellerle yaplan ilerden herhangi birisi-

nin yapmna ulatran araçlarn kullanlmasnda insan- kâmille ortak-

tr. nsan- kâmil ise himmet vastasyla fiil yapmasyla hayvan insan-

dan üstündür. Öyleyse insan- kâmil’in araçlar himmetidir. Himmet

insan- kâmil çin herhangi bir eyi var etmeye yöneldiindeki ilahi ra-
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denin yerini alr: Hak bir eye yöneldiinde, o eyin var olmamas

mümkün deildir!

Üçüncü mertebe, Hak ile ittisal ve O’na vuslattr. Bu ittisal vasta-

syla insan nefsinden fani olurken insan- kâmilin duymas, görmesi

olmak üzere Hak zuhur eder. Bu, ‘zevk’ diye isimlendirilen eydir.

Çünkü Hak bu eylerden birisi olduunda. Hakkn varlyla o ey ya-

nar ve yok olurken, geride Ö kalr. Biz de bu hali zevk ettik ve Allah’

‘Allah’ ismiyle zikrederken yanmay duyusal olarak hissettik. Artk O
vard, ben yoktum. Bu esnada yanmay dilimde hissettim. Bu yanma

nedeniyle hayvani-duyusal bir yanmadan kaynaklanan ac duydum. Alt

saat veya buna yakn bir süre bu halimde Allah’ zikrettim.

Sonra Allah benim dilimi bitirdi. Bu kez O’nu kendisiyle deil,

karsndaki huzur ile zikrettim Bütün kuvvetler boyledir. Hak onlar-

dan birisi olunca, o kuvvetin varln siler ve -kuvvet her ne olursa ol-

sun- O olur. Bu durum ‘Onun duymas, eli ve dili olurum’ kutsi hadi-

sinde belirtilir. Güçlerinde yanmay müahede etmeyip onu hissetme-

yen kimsenin zevki yoktur. Böyle bir ey onun vehminden ibarettir.

Bu durum ilahi perdeler hakknda zikredilen ‘Onlar açsayd, yüzünün

tecellileri her eyi yakard’ hadisinde belirtilir. Hak kulunda hangi güç-

leri yakmay murat ederse, zevk yoluyla o güç yönünden insan ile Hak

arasnda bulunan perdenin kalkmas hakknda bilgi edinir. Böylcce yü-

zün/zatn nuruyla o organ yanar. O gücün (veya organn) yanmasyla

ortaya çkan gedii Allah kendi nefsiyle kapatr. Yanan organ onun ku-

la ise, Hak onun duymas olurken gözü ise gözü, dili ise dili olur. Bu

manada u dizeleri söyledik:

Dikkat edin! Allah’ Allah ile zikretmek yakar

Bu kesin tecrübe edilmi bir hüküm

Varidatn rabbine yemin olsun ki, O’nu arzuladm

Sonra anladm ki Hak doru söylemi

Bu nedenle Allah sahih hadiste öyle der: ‘Onun duymas ve gör-

mesi oldum.’ Allah kendi varln özel nitelikle nitelenmi kulun duy-

mas yapt. Allah’n kulla ittisalinin en büyük hali budur. Bu ittisal, ku-

lun güçlerini ortadan kaldrarak, anna yarat tarzda varlyla -bir
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tebih veya nitelik veya snrlama, hulul, ihata, bedellik gibi bir durum

olmadan- kulun varlnda bulunmasdr. Bu konuda gerçek, söyledi-

imizdir. ‘Biz bildiimize ahidiz, gayb koruyucu deiliz, köy halkna

sor
5362

Kastedilen içinde bulunduumuz topluluktur. Yani bu yöntemi

takip eden Allah ehli kullardr. Onlar, nafile ibadetleri yerine getirmi,

bunlara devam etmi, bu ibadetlerle Allah’a yönelen kimselerdir. Allah

inanç, söz ve amelde hatadan korumakla bize yardm etsin. Rahmet

O’ndan beklenir!

On ikiden ikinci eser udur: Dil bakmndan benzer olan iki eyin

bu benzerlik nedeniyle birbirinin zati özelliklerinde ortak olmas lazm

gelmez. Çünkü benzerlik düde ve aklda olur. Akli benzerlikte nefsin

niteliklerinde ortaklk vardr. Dil benzerlii benzerlik konusunda ben-

zedii eye en küçük benzerliktir. Bu durumda benzerin benzeri olmas

ve ona kabiliyetli oluu bakmndan bir hükmü olmaldr. Kamil insan

olan kul ile Hak arasnda ‘O'nun benzeri bir ey yoktur’*
63

ayetinde belir-

tildii üzere bütün ilahi isimleri kabul eme benzerlii vardr. Onlar,

bizim bildiimiz isimlerdir ve bu isimleri kabul ederek insan halife

adn alm, meleklerden üstün olmutur. Halife üzerlerine halife oldu-

u kimselerde kendisini halife atayann hükümleriyle ve O’nun tasar-

ruftaki suretiyle gözükmezse halife olamaz. Nitekim halife ve vekil,

kendisini vekil atayann malnda ve kendisini vekil edindii bütün hal-

lerinde halifedir. Halife, Hakkn ona sorumluluu altndaki kimselerde

tasarruf izni vermesine göre, vekilinin gözetiminde tasarrufta bulunur.

Böyle birisi, halife olann halifesidir.

Kulun Rabbini halife ve vekil edinmesi, kendisini mutlak bir hali-

felikle vekil edinmesinden kaynaklanr. Bu (kul ile Hak arasndaki)

devri bir vekilliktir. O halde rabbin kulunu halife edinmesi, zatnn ve

yapsnn verisine göre, snrl halifeliktir. Hz. Peygamber yolculua

çkarken öyle dua ederdi: ‘Rabbim! Sen seferde yolda, ailede vekil ve

halifesin!
5 Böylecc Hz. Peygamber Allah’ ‘halife’ diye isimlendirmitir.

Allah da mevcut veya madum tüm bilinenler üzerine yemin ederek,

‘gördüklerinize ye görmediklerinize yemin ederim’
564

, demi, kendisine ve

bütün bilinenler üzerine yemin etmitir. Allah’n üzerlerine yemin etti-

i eylere biz de yemin edebilir miyiz? Yoksa bize öyle bir yemin ya-

saklanm mdr? Yasaklanmsa, bize yasaklanm hususlarda halife
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olamayz. Yemin edilen ey tamlamal veya tekil olarak bulunabilir.

Tekil bulunurken yemine misal olarak ‘Allah’a yemin olsun, ki, unu
yapacam’ ifadesini verebiliriz; tamlamal olana misal olarak, Hz.

Aie’nin yemininde zikredilen-‘Muhammed’in rabbine yemin olsun ki’

ifadesini verebiliriz. Yeminde tamlanan tamlama yaplana dahildir. Bu

tanma göre insan- kâmil ismi zikretse de zikretmese de bütün bilinen-

ler üzerine yemin edebilir. Bu, Allah’n eya üzerine yemin etmesinin

tevil tarzlarndan biridir. Bu yeminlere misal olarak ‘Günee emin olsun

ki
yS6S

,
‘Kuluk vaktine yemin olsun ki

’566
‘Geceye yemin olsun ki

,s67
,

‘Zeytine

yemin olsun ki
’368

gibi ayetlerde geçen yeminleri verebiliriz. Kastedilen

günein, kuluk vaktinin ve -zeytinin rabbidr. Allah sadece kendisine

yemin edebilir ve sadece Allah adna yemin edilebilir. Bunun dndaki

yeminler dümütür ve onlarla haklarnda yemin edilen hususlarda akit

gerçeklemez. Bu nedenle Allah ‘Allah sizi anlamsz yeminlerinizden do-

lay hesaba çekmez
’569

buyurur. Kastedilen dümü yemindir. Bunun

anlam, kendilerini ihlal ettiinizde kefaret belirlemedii yeminler ne-

deniyle sizi cezalandrmaz demektir. ‘Fakat yeminlere baladnz eyler

nedeniyle sizi cezalandrr .'

•

70

Yemin ederken kalbin akdi dütüünde, yeminin ihlali gerçekleti-

inde kefaret kalkar. Kuran’da zikredilen yeminlerde kefaretin sadece

Allah adna yaplan yeminlerde olduunda alimler arasnda bir göü
ayrl yoktur. Burada yeminler, izafeli olarak belirli gelmitir. Hz.

Peygamber Allah’tan bakas adna yemin etmeyi yasaklamtr. Öyley-

se halife, halifelikte kendisini atayann iradesine göe davranmaldr.

Çünkü Allah ‘Allah iinde galiptir
'571

buyurur.

Dilde suret, emir ve e’n anlamnda kullanlabilir. Bir hadiste ‘Al-

lah Adem’i kendi suretine göre yaratt’ denilir. Bunun anlam, emrine

ve iine göre yaratt demek olabilir. Allah emrine hakimdir, yani sure-

tiyle, yani emriyle izhar ettii iine hakimdir. Çünkü Allah yaps ve

neeti baki kalsa bile onu azletme gücündedir. Bu durum ‘suret’ ile

kast edilenin yap olmadn, emir ve hüküm olduunu gösterir. Alim

bilgi yollarnn ve Allah’n eya hakkndaki muradnn dna çkmaz.

Tek bana bu emir, ikizler burcunun izlerindendir. Bu burç hava

doasna sahiptir. Bu emir Hz. Peygambcr’in ‘Rab Amâ’daydt’ hadi-

sindeki ifadesine uygundur. Rab kelimesi belirli gelmiken ama ‘altnda
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ve üstünde hava bulunmayan ince bulut’ demektir. Hz. Peygamber,

söz konusu amâ’nn hava tarafndan kuatlamayacan belirtmi, ha-

vann olumsuzlanmasma deinmemitir. Allah’a kalmtr: Amâ’nn

O’na nispeti havann nispetinden uygun deildir. Hz. Peygamber ha-

vann amâ’y ihata edebileceini olumsuzlamur. Öyleyse bütünün

deil, toplamn O’ndan olumsuzlanmas gerekir. Ncfes-i rahman ko-

nusunda Ama hadisini açklamtk, ikizler su ile toprak arasndadr.

Çünkü bu burç boa ve yengeç arasndadr. Bu durum Âdem’in su ile

toprak arasnda olmasna benzer. Bu nedenle havann hükmü dier rü-

künlerden yaygndr. Hava her eye nüfuz eder, her eyde otoritesi

vardr. Hava topra sarsar, suyu harekedendirir, aktr, atei yakar; ne-

fes alp veren her eyin canll ona baldr. Aaçlar o bitirir, döllcyi-

ci rüzgârdr. te on iki burçtan kincisinin etkisi budur.

Üçüncü etki ise âlemde zuhur edip kendisinden müstani kalna-

bilecck eydir. Kendisine ihtiyaç yokken ikinin gücünün mertebesinin

ortaya çkmas için bu etki âlemde ortaya çkar lü, varlkta mümkünler

ve yaratlmlar zuhur etmiken ‘Allah’tan bakas yoktur’ denilmesin.

Böylece Allah’n âlemlerden müstani olduu bilinir. Âlemden müs-

tanilik akdedilir bir eydir. Burada Hakkn âlemden müstaniliini

açklamak üzere, kendisi var olsa bile söz konusu eyden müstani

kalmak mümkün olmutur. Allah söz konusu eyi âlemde ho ve an-

lamsz yaratmad. Ona, kendisinden müstani kalnsa bile, varlk ver-

mitir. Bu, yararl bir bilgidir ve onun müstani olunmayann düzeni-

ne benzer özel düzeni vardr. Bu durum, çocuun cinsel iliki sonu-

cunda domasna benzer. Cinsel iliki çocuun olmasna muhtaç de-

ildir (gayesi çocuk edinmek deildir). Bu konudaki delimiz, ksr in-

sanlarn cinsel ilikisiyle cennetteki cinsel hayattr.

Dördüncü etki, ‘Kyamet yeryüzünde ‘Allah, Allah! diyen bulun-

duu sürece kopmaz’ hadisine benzer. Allah lafz hadiste iki kez zikre-

dilmi, bir defayla yetinilmemi, bununla tek bana zikretmeyi kas-

tetmitir. Hâlbuki onu herhangi bir eyle nitelememi, isimdeki ‘he’yi

sakin getirmitir. Bu ‘

Allah’ çok zikredin’
572

ayetinin yorumudur. Kas-

tedilen, ‘Allah’ isminin tekrarlanmasdr. Bu ‘
Allah'n zikri en büyük-

tür* ayetinde de belirtilir. Orada özellikle Allah adn zikretmitir.

Allah Teala. peygamberine insanlara kendisine indirilen vahyi açklama-
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sini emretmitir, insann ‘Allah, Allah’ diye zikretmesi içinde bulundu-

u âlemi korumasayd, onun kendisinden ayrlmasna, içinde bulundu-

u âlemin -ki dünyadr- de yok olmas bitimezdi

‘Allah’ ismi bizim ve huzuruna girdiimiz eyhin zikriydi. Zikirler

arasnda ondan daha faydals yoktur. Allah Teala ‘Allah’ zikir en bü-

yüktür.’
574

buyurdu. Zikredilen ilahi isimler çok olsa bile, baka bir tar-

z zikretmemitir. Allah ehli, tek bana ‘Allah’ zikrini zikir saym, söz

konusu zikir onlarn kalplerinde dier isimlerin meydana getirmedii

büyük bir etki meydana getirmitir. ekilci alimlerin bir ksm faydas

ortadan kalkt için bu zikri görmemilerdir. (Bunu dememizin nede-

ni) Her yeni balayana bir haberin gerekmesidir. Ona ‘lafzda bu ge-

rekmez’ denilir. Hatta her eyin bir faydas olmaldr. Özel kelimeyle

zikretmi olduunda, bu fayda zikredende ortaya çkar. Böylelikle ke-

fin nuru, dier isimlerin meydana getirmedii eyi salikin bâtnnda

meydana getirir. Hatta onun lafzda deil zahir haberde tpk tenzihe

veya bir fiilin övülmesi izafe edilmesi gibi bir iyilik meydana gelir. Bi-

lindii üzere, bir ey zikredilip ardndan bakas zikrcdildiinde ve pe-

kitirmek üzere tekrarlandnda, bu durum, ayn hükme sahip olma-

yann vermeyecei bir fayda salar. Zikredenin ise bu niyeti yoktur.

Öyleyse tekrar (fayday oluturmada) daha hzldr ve ileri elde etme-

de daha baarldr. Binaenaleyh âlemde genel olarak abes bir i yoktur.

Beinci eser, burçlar arasnda hamel burcu aslana, yaya ve dier

burçlara benzedii gibi, dördüncüye benzer. Bununla birlikte bu burç,

ötekilerin ayn deildir. Bu ikisinden her birisi, bakasna ait olmayan

bir özellie sahiptir. Bununla birlikte, aralarnda benzerlik vardr. Bu

nedenle de aslda da öyle olduu eserlerde benzerlik ortaya çkmtr.

Alemde gerçekleen ve zuhurundan baka sahih anlam veren her ey

böyledir. Söz konusu ey âlemden dümü olsayd, kendisinde bu an-

lam veren bu emir ve durum 'halel görmezdi. Fakat varlnn verdii

bu emirden eksik kalmas gerekir. te bu, ‘verilerin arazlar’ denilen

eydir. Onlarn dümesi ve gerçeklememesi, kaybolann hakikatine za-

rar vermez. Bununla birlikte onlarn bir anlam vardr. Bu durum ger-

çeklemeden cinsel ilikinin hazzmn varlna benzer. Böylece cinsel

ilikiye ait fayda gerçekleir. Fakat cinsel ilikiyle onun meydana gel-

mesinin ancak cinsel ilikiyle gerçekleebilecek baka bir anlam vardr.
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Çünkü cinsel ilikinin gayesi hazdr. Haz ise var olmutur. Öyleyse

cinsel ilikinin olmay, hazzn varlna zarar vermemitir. Bu nedenle

Allah, bizi cennette hurilerle evlendirir.

Altnc etki, tabii olarak, bir araçla gerçekleebilecek bir eyi var

etmek istediinde, himmet sahibiyle ilgilidir. Himmet sahibi bir araç

olmadan himmetiyle bazen bir araçla o eyi yapar. Çünkü Allah Teala

mayalanma olmadan veya lci elini kullanmakszn veya hamurunu dü-

zenlemeden ve kendisine ruh üflemek üzere itidal vermeden, sebepsiz

olarak Adem’i yaratmaya muktedirdir. Allah ‘ol’ der, Adem olurdu!

Bununla birlikte Allah Âdem’in hamurunu iki eliyle yourmu, onu

düzenlemi, sonra itidal vermi, sonra ruhunu üflemi, sonra isimleri

öretmitir. Binaenaleyh Allah eyay bir nizama göre var etmitir. Ni-

tekim Allah dileseydi, sadece isimlerinden kendisini bilmemizle yeti-

nirdi. Fakat âleme koyduu her dilde bir tarzda isimlendirilmitir.

Araplarda ‘Allah’, ranlIlarda Hûda, Habelilerde Vak diye isimlendi-

rilmitir. Her dilde, Allah’n varln bilmekle birlikte, isimleri vardr

ve bunun faydasn Allah ortaya koymutur. Bununla birlikte Allah,

zuhur eden eylerden müstanidir. Bizden ortaya çkan fiiller de bu

konuyla ilgilidir. Yine de Allah, bizim vastamz olmadan onlar yapa-

bilirdi. Fakat bu fiil, görünüte bizim ellerimizde ortaya çkar. Allah

bir cismi bir mekândan dierine hareket ettirmeyi irade ettiinde, biz-

de intikal iradesi yaratr ve ihtiyari bir hareketle kalkarz. Bu hareketi

kendiliimizden biliriz ve intikal ederiz. ntikal, esas itibaryla, Allah’n

yaratt bir eydir, fakat o hadis ve ihtiyari bir iradeden meydana gel-

mitir. Titreyenin hareketi böyle deildir. Çünkü o zorunlu bir hare-

kettir. htiyar sahibi insan, selim alda göre seçiminde mecburdur. Son-

ra her hakikatin hükmü mahalle göre ortaya çkar. Her hakikat mahal

ile zuhur eder ve caiz olan ile olmayan ayrt edilir. O halde hareket, ha-

reketlide var olabilir. Konuyla ilgili olarak, Allah gecenin kalan üçte

birlik bölümünde yakn semaya iner. Bununla birlikte Allah, bulundu-

umuz her yerde bizimle beraberdir. Bu, söz konusu ini olmadan bu

fiilin ortaya çkmayaca bir inmedir. Fakat onu ‘Allah âlemlerden müs-

tanidir
’575

ayetine izafe edersen, bu inme, müstanilik mertebesinin

gerektirdii zorunlu bir inme olur. Çünkü Allah bu inmeyi ancak zat-

nn gerektirdii ilahi bir nispet nedeniyle kabul eder. Dolaysyla in-

meyle o irade gerçekleir. Anla! zafet ve tamlamalarn izafe olmayann
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sahip olmad zati hükümleri vardr. Hakikatler deimez! e’n,

hükmedilende bir hükmün ortaya çkmasdr. Öyleyse bir açdan

O’nun zat inmeyi talep ederken bir açdan talep etmez. Binaenaleyh

Yaratan yaratlan talep ederken bilen bilineni talep eder!

Yedinci etki, oluta zarflm varldr. Acaba zarf, oluta bir asil-

dir da sonra biz onu dini bir ekilde Hakka m yükledik? Ya da o an-

na layk bir ekilde, Hakta m bulunur? Bu durumda âlemde bil fiil or-

taya çkar. Bu husus Hz. Peygamberin bir cariyeye sorduu ‘Allah ne-

rededir?’ hadisinde zikredilir. Cariye göü göstermitir. ‘Allah her eyi

bilendir (alîm)

,s ' 6
Burada feil kalb fail (bilen) anlamndadr. Bazen ka-

til ve ccrih (öldürülen ve yaralanan) gibi meful anlamnda olabilir.. Öy-

leyse Alîm, hem bilen hem malum demektir ve her iki yorum ayette

mümkündür. Bu durum, her kelimesinin bandaki edat (bi külli ey)

‘içinde’ anlamndaysa böyledir. Bu yorumla Allah, her eyde bilinen ve

her eyi ihata edendir. Yani Allah, bilineni bulunduu hale göre bilen

ve her eyi ihata edendir. Bu bilgiye sahip olan sadece Allah’tr veya

O’nun bilgi örettii kimsedir.'

Sekizinci etki
‘

O’na sor
,57/

ayetinde belirtilir. Yani bir eyin hakika-

tini sormak isteyince, zevk sahibine sor. Eya hakknda zevki olmayana

sorma. Çünkü böyle birisi sana sorduun eyin hakikatini deil adm
söyleyebilir. Kula Allah hakknda soru sorulmaz, onun ilahlk hakknda

bir zevki ve bilgisi yoktur. Bu konuda onun bir tecrübesi de yoktur.

Kulun bu konuda bilebildii, sadece isimlerdir. O halde Allah hakkn-

da soruyu Allah’a sorman gerekirken kula kulluktan sormalsn. Kullu-

un kula nispet edilmesi ilahln Allah’a nispeti gibidir. Hakkn kul-

luktan haber vermesi, ilahn haber vermesiyken kulun ilahlktan haber

vermesi kulun haber vermesidir. Bu nedenle hadiste ‘Kendini bilen,

rabbini bilir’ denilir. Kul kendini zevk bilgisiyle bilir ve kendisinde

ilahln bir yerinin bulunmadn görür. Bu durumda kul zorunlu

olarak Allah ona benzeseydi veya kendisi O’nun misli olsayd, nefsinde

Allah’ bilebileceini anlard. nsann kendi muhtaçhn ve muhtaç

olunan bir varln gerekliliini bilmesi nedeniyle de Allah’n ona ben-

zemeyeceini bilir 1 Bununla birlikte Allah onu halife olarak yeryüzüne

yerletirmi, suretine göre var etmitir. Böylece O’ndan korkulur.
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umut edilir, kendisine isyan ve itaat edilir. Bunun anlamn bu eserler-

den söz ederken açklamtk.

Dokuzuncu eser, Allah’n yeryüzünü ve gökleri yaratmayla ilgili

söyledii ‘Onlar hak ile yaratt’ sözünde zikredilir. Yani Allah o ikisini

sadece kendisi için yaratt. Onun an yüce, ismi mübarektir. Allah öy-

le der: ‘Her ey O'nun/onun hamdini tespih eder.’
578

Allah âlemi kendisi

için yaratt. Bu nedenle Allah yaratlna izzet özelliini yerletirdii

kimseler hakknda -ki bunlar cinler ve insanlardr- öyle der: ‘Cinleri ve

insanlar bana ibadet etsinler diye ye yarattm.’’
579

Yani onlar, kendile-

rinde ortaya çkan izzet, ilahlk duygusu ve kendini beenmeye kar-

lk, benim karmda zelil olsunlar diye yarattm. Allah’n yaratl gaye-

lerine dikkaderini çekmi olmas, kendilerine bir ihsandr. Yaratl

gayesine dikkat eden, Allah’a secde eden çoklardan olurken dikkat et-

meyen azab hak etmeyen çoklardan olur. Bu durum ‘Cinleri ve insan-

lar bana ibadet etsinler diye yarattm'
580

ayetinde belirtilir. Ayette zahiri

ve bâtnyla birlikte tek bama insan da kast edilmi olabilir. Zahiri yö-

nüyle o insandr. Bu yönüyle ‘insan’ gördüü bir eye ünsiyet etmek

anlamndan türetilmitir. Allah Teala Hz. Musa’dan aktarrken ‘Bir ate

gördüm (anestü)'
581

demitir. Ba gözümle gördüm demektir. Cin insa-

nn bâtndr, çünkü o insana perdelidir. Allah adeta öyle der: Ben in-

sann zahirini ve bâtnn zahirde ve bâtnda ibadet etsin diye yarattm.

Çünkü münafk zahirde Allah’a ibadet ederken bâtnda etmez. Mümin

ise zahirde ve bâtnda Allah’a ibadet eder. Allah’n niteliklerini kabul

etmeyen kâfir ise ne zahirde ne bâtnda O’na ibadet eder. Günahkârla-

rn bir ksm zahirde deil, sadece bâtnda Allah’a ibadet eder. Beinci

bir ksm yoktur.

Bu yorumla Allah’n ateten yaratt cinleri dta brakarak, ayeti

zahiri ve görünmeyen yönüyle insana tahsis ettik. Bunun nedeni, sec-

deyi zikrederken göklerde ve yerdeki herkesin kendisine secde ettiini,

insanlar söz konusu olunca da ‘insanlarn çou’ demi, onlar genelle-

memi olmasdr. eytanlar ‘yeryüzünde bulunanlar’ ayetinin kapsam-
I

na girer. Bunun nedeni eytann -ki rahmetten uzak olan demektir- in-

sana inançszl emredip o da inkâr ettiinde, öyle demesidir: ‘Ben

senden uzam, ben âlemlerin rabbinden korkarm'
582

demesidir. Allah

eytanlarn rablerini bilip O’ndan korktuklarn bildirmitir. Binaena-
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leyh ayette cinlerin insann görünmeyen yönleri anlamnda yorumlan-

mas, ayetin cinleri de içerecek ekilde yorumlanmasndan daha uy-

gundur.

Onuncu eser, Allah’tan kendilerine indirilen vahiyleri peygamber-

lerin kullara açklamasdr. Bununla birlikte Allah kitaplarn inzal et-

mitir. Fakat Allah Teala ilahi kitaplar indirmekle yetinmemi, pey-

gamberleri onlarda bulunan hususlar ibaredeki özet veya tafsilin gere-

ine göre açklar. Yani ibare ibareyle açklanr. Bu durumda peygam-

berler, özet veya tafsili konularda tafsil ederken Hakkn yerlerim alr-

lar. Bu durum ‘Kendilerine indirilenleri insanlara açklaman için’
583

aye-

tinde belirtilir. Bu, bize indirilenleri tebli etmesinden sonradr. Bu

husus, âleme yaylan bir hakikat ve olgudur. O hakikat olmasayd, ki-

taplar erh edilmez, tercüme edilmez veya bir halden bir hale aktarl-

mazd. Allah ‘Onu komu edin ki, Allah kelamn duysun’
584

buyurur. Bu,

özellikle Allah’m indirdii eydir. Peygamberin tafsil ettii ve açklad-

na gelirsek, bu, indirilenin tafsilidir, inen eyin kendisi deildir! Be-

yan özel bir ibareyle gerçekleir ve hangi tarzda olursa olsun bilinir.

On birinci ve on ikinci eser ise, bu eserlerin ilkinde zikrettiimiz

üç mertebeden ikisidir. Onlar, Hak ile ittisal ve daha önce zikredilmi

iki durumu birletiren sebebin mertebesidir.

imdi bu menzilde yer alan ilimleri zikredelim: Bunlardan birisi,

müminin nimet diyarnda nimette kalmasn gerektiren sebebin bilin-

mesidir. Kötülerin kötüsü olan bilgisizlikten kurtulma ve baarya

ulamann nedenleri bu menzilden örenilir. Mertebenin hak ettii ve

insann mudu olmasn salayan durumlar, bu menzilden örenilir.

Bazen bunlar baka bir yerde ortaya çkar ve muduluk vermez. Haki-

kati ve ayn sabit olan her ey, bu menzilden örenilir. Acaba onun

hükmü düer mi? Veya hakikati sabit eylerin bir ksmnn hükmü mü
düer? Veya genel olarak hükümleri dümez mi? Bütün hükümler ol-

makszn Özel bir hükmü düer? Hükmü düenle ilgilenilir mi? Ya da

bo yemin gibi onunla megul olunmaz m? Çünkü kefaret yemin bo-

zulunca onun yerini alr? Fiil yaratlma meru bir ekilde izafe edildi-

inde, ortaya çkan durum ilave durum bu menzilden örenilir. Bunu

akla göre iyi ahlak gerektirecei gibi dini yolla da gereklilii bilinebilir.
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Boluk ve doluluk bu menzilden örenilir. Gereken eyleri yap-

mak ve gerekmeyenleri terk, bu menzilden örenilir. Eyann snrla-

rnda haddi amak, bu menzilden örenilir. Acaba had tanmlanana

dahil midir, deil midir? Bu durumda ama olmaz. Dahil ise nasl da-

hildir? Allah Teala’nn
c
Ellerinizi dirseklerine kadar ykayn ’585

ayetiyle

‘Orucu geceye kadar tamamlayn’586
ayeti arasndaki fark nedir? Bu, belli

bir kelimeyle gerçekleen haddir: Bu kelime birinci haddi snrlanann

dna çkartrken kincide snrlanana dahildir. Bu husus, haddi kendi-

liinde ve mahiyetini bilmeye dayanr. Çünkü haddin de bir tanm
vardr ve i teselsüle gitmez.

Ahit ve emanetler bu menzilden örenilir. Emanetler nedir? Ahit-

ler ve Allah’n bize emrettii akitler nelerdir? lahi ahdin yaratkta

hükmü var mdr, yok mudur? Miras malla kazanlan mal arasndaki

fark nedir? Hangi maldan daha çok haz alnr? Bu bir zevk bilgisidir ve

mizacn deimesiyle farkllar. Çünkü tembellik özeliinde yaratlm

kimseler miras mal daha çok sever. Çünkü o mal için çalmaz. Baz

insanlar ise fütuhat sever, insanlarn bir ksm bakanlk özelliinde

yaratlmtr. Böyle birisi kazanlan maldan haz alrken mirastan haz

almaz. Bunun nedeni, gücünü kesbi yolla ortaya çkartmak için kaza-

nlm malda çalmann bulunmasdr. Sebeplerin sebeplilerine ball-

, bu menzilden örenilir. Bu, zati bir ballk mdr, yoksa Allah’tan

kaynaklanan ihtiyari bir ballk mdr? Bir halden baka bir hale baka-

lamalar ve dönümeler bu menzilden örenilir. Cevherler bu halleri

takip eder mi, etmez mi? Bu durumda bakalama cevherden cevhere

midir veya tek varlk m bakalar? Bakalamalar hallerde ve mezhep-

lerde farkl farkldr. Burada gerçek nerededir? Sanatkârn sanatm ko-

rumas bu menzilden örenilir. Acaba o sanatn veya yaplan eyin

varln m korur? Çünkü sanatkâr için sanat bazen onun adna istifa-

de yoluyla olur. Misal olarak dikii ve örenme yoluyla gerçekleen

eyleri verebiliriz. Bazen sanat tefekkür yoluyla deil, ftratla kazanlr.

Misal olarak ar, örümcek gibi yaratma yoluyla sanatlar örenen hay-

vanlar verebiliriz. Bazen sanat zatidir. Misal olarak sanatn Allah’a iza-

fesini verebiliriz.
‘Emri yönetir ve ayetleri tafsil eder

’587
ayetinin anlam

bu menzilden örenilir. Böylece Allah tedbiri ve yönetmeyi kendisine

nispet etmitir.
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Oluta sabit olan ve olmayan hikmetler bu menzilden örenilir.

Hz. Peygamber’in bü konuda yamur ile zeminin ilikisini misal olarak

vermi olmas da bu menzilden örenilir. Bu misal, Allah’tan gelen

vahyin fayda verdii kimseyle fayda vermedii kimsenin durumunu an-

latan bir misaldir. Daha üsttekinin âadakinden var olmas, bu men-

zilden örenilir. Bunun manalardaki misali, Allah hakkndaki bilgimi-

zin kendi hakkmzdaki bilgimizden meydana gelmesidir. Emirdeki ve-

kile ait hüküm, bu menzilden örenilir. Bir eyi o eyin kendisiyle de-

il, ondan meydana, elen eyden örenmek, bu menzilden örenilir. Bu

bölüm, bir eyi o eyin kendi adyla isimlendirme konusudur. Bu du-

rum, ona bitiik olunca veya bir sebep nedeniyle ondan meydana gel-

diinde veya o ey kendisini içerdiinde, söz konusudur.

Âlemde talep edilen tevhidin mahiyeti bu menzilden örenilir.

Haklarnda hasedin bile gerçekletii faziletler ve erdemler bu menzil-

den örenilir. Acaba bunlar kendi balarna fazilet midir, yoksa örfe

veya kabule göre mi fazilet savdrlar? Her eyin tafsili olarak kendisiyle

baki kald husus bu menzilden örenilir. Farkl ve tafsili türlerine gö-

re, bir eyin baki kalmasn salayan özellik bu menzilden örenilir. Bir

eyden koruyan baka bir eyden koruyucu deildir. ki koruma türü-

nü birletiren özellik nedir. Birinci misalle yetinme gerçekleirken, mi-

sallerin faydas bu menzilden örenilir. nsanlar ve eyay bilmek ara-

snda engel olan perdeler bu menzilden örenilir. Bilgisizlii bilgi ka-

bul edilen kimsenin durumu bu menzilden örenilir. Acaba onda bu

konuda bir kesinlik var mdr? Yoksa iin geçeini aratrdnda bu

konuda bilgiye uyan ve uymayan hususlar öreninceye kadar onun

nefsi kendisini tereddüde mi düürür? Bu durum özellikle cehalette söz

konusudur. Zan ve kukunun hükmü ise ayn deildir. Zan sahibi zan-

nn bilirken kukuyu kaplan da kukuyu bilir. Buna mukabil bilgisiz

cehaletini bilmez. Çünkü bilgisizliini bilenin kendisiyle nitelenecei

bir bilgisi vardr.

Teyit hikmeti bu menzilden örenilir. Acaba o inayet veya kesin

delil ortaya koymak demek midir? Yoksa bir yerde inayet, dier bir

yerde iki ahsn haline göre delil ortaya koymak demek midir? Bir eyi

onu bilmenin hak etmedii eye nispet etmek, bu menzilden örenilir.

Bununla birlikte onu kendine nispet eder. Misal olarak âlemde umut
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edilen eyin gecikmesini veya gerçeklememesini verebiliriz. Bununla

birlikte umut bilgiyle ilgili deildir. En güzeli yerine getirenin hikmeti

bu menzilden örenilir. Bu, semeresi kestirilemeyen bir eydir: Acaba

bu onun bilgisizlii bilmesine mi döner? Yoksa o eyin kendisine mi?

Çünkü o konuda ihsann hakkn yerine getirdiini bilmez. Azabn sü-

rekli olmasnn hikmeti bu menzilden örenilir. Ac çekenlerde zarar ve

azabn süreklilii, bu menzilden örenilir. Bu, onlara merhamet etmek

demek midir, böyle deil midir? Konulu gayesinin dnda bir eyi

kullanmak bu menzilden örenilir. Bir ey sadece konulu gayesinde

mi kullanlr? Bir eyin birbiriyle çelien birden çok yönü varsa, onun

hükmünün dna çkan ey nedir? Misal olarak hastal verebiliriz.

Hastaln sabr ve skntyla ilgili yönleri vardr. nsanlarn hatrlama-

s, bü menzilden örenilir. Acaba hatrlatma fayda verir mi, vermez

mi? Doru sözlünün yalanc diye isimlendirilmesi bu menzilden öre-

nilir. Allah’a snma ve sayesinde snlan eyin neyden snlaca,
nerede övülecei ve nerede knanaca bu menzilden örenilir. tirafn

fayda verdii ve vermedii durumlar, bu menzilden örenilir. Merte-

belerin itirafta bir hükmü olduu gibi hallerin de bir hükmü vardr.

Çünkü insanlarn bir ksmnda, hatay itiraf ederken hata kalsa da, bir

ksmndan hata silinir. Hitabn deeri ve ondan haz almak bu menzil-

den örenilir. Alemde kukunun varlnn hikmeti, bu menzilden ö-
renilir. Allah’n kendisine verdii eyin hakkn yerine getirdiinde,

müçtehidin hata ettiinde veya isabet ettiinde kurtulmas bu menzil-

den örenilir.

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr.’
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ÜÇ YÜZ ALTMI KNC BÖLÜM
Kalbin Secdesinin, Yüz, Bütün ve Parçann Secdesinin

Bilinmesi. O kisi ki Secde ve ki Sücûd Menzilidir

Sehl’in makam kalbin secdesi

Bakalarnda onun hükmü yok

Kalb secdeden sonra ban kaldrmaz

Yüz ise kalkar, bakalama bildirir

Çünkü kblesini görmüyor

Kalbin kblesi isim ve alametler

Secdesinin ebedilii hakikatini izhar eder

Yaratklarn ilimleri onu nereden bilsin?

Bu menzil, temkin menzili ve Allah’n dndaki her eyin iinin

döndüü menzil diye isimlendirilir. Ayn zamanda ‘ismet menzili’ de-

nilir.

Bilmelisin ki, Allah âlemi yaratrken onu zahir ve bâtn ksmlary-

la yaratm, bizzat âlem için bir ksmn gayb bir ksmn ehadet (gö-

rülen) yapmtr. Âlemden âleme görünmeyen yön gayb iken görünen

ksm ehadettir. Âlemin bütünü Allah için ehadet saylr. Allah kalbi

gayb, yüzü ehadet âleminden yaratmtr. Bu balamda Allah yüz için

bir yön belirlemitir ki yüz ‘Allah’n evi’ ve ‘kble’ diye isimlendirilen o

yöne secde eder. Baka bir ifadeyle namaz klarken insan o yöne yöne-

lir. Allah bu dönmeyi ibadet saymtr. Namazn en faziledi iini sccdc,

en faziledi sözünü Kuran okuyarak Allah’ zikretmek saymtr. Allah

kalp için de bizzat kendisini belirlemitir. Kalp bir bakasna yönel-

mez! Allah kalbe sadece kendisine secdeyi emretti. Kalp kefe bal
olarak secde ederse, hiçbir zaman dünya veya ahirette secdesinden ba-

n kaldrmazken keif olmadan secde ederse, ban kaldrr. Bu ba-

kaldrma ‘Allah’tan gaflet
5 ve eyada ‘Allah' unutmak’ diye isimlendiri-

lir. Kim kalp secdesinde ban kaldrmazsa, o her eyde Allah’ müa-

hede ederek gördüü her eyden önce Allah’ görür. Hz. Ebu Bekir’in
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hal buydu. Zannetme ki âlem secde eden deildi de» sonra secde et-
A

mitir. Alem her zaman secde edicidir, çünkü âlem için secde zati bir

niteliktir. Alemin bir ksm secdesini keifle yapm onu bilmiken bir

ksmna ise secdesi gösterilmemi, dolaysyla onu bitmemitir. Kefi

olmayan insan bam secdeden kaldrdn, sonra secde ettiini ve di-

ledii ekilde davrandn zanneder!

Bilmelisin ki, zahiri secde, ayakta durmak veya rükû veya oturma

halinden yere kapanarak yüzü topraa koyma haline geçmek demektir.

te böyle yere yatma hali ‘secde’ diye isimlendirilir. Buradan ise, secde

edende gözlerimizle gördüümüz zahirde sahip olmad bir halin

kendisine ilitiini anladk ve Allah’tan bir halden bir hale tanan o

yerde durmay talep ettik. nsanlarn bir ksm ve benzerleri bunu nis-

pet saymtr. Bu, ilahi kefin varlklar hakkndaki bilgi hakkndaki ve-

risidir. Bunlar, hareket, durma, bir araya gelme ve ayrlma gibi olgu-

lardr. Öyleyse hareket cismin varlndan veya cevherden ibarettir. Bir

vakit cisim mekânda ya da tabii yerinde görülürken baka bir zamanda

baka bir yerde ve mekânda görülür ve ‘hareket etti ve yer deitirdi’

denilir. Duraanlk cevheri veya cismi bir yerde iki veya daha fazla an-

da görmek demektir. Cismin bir mekânda kalmas duraanlk ve sükûn

diye isimlendirilir. çtima ise iki cevher veya cismin aralarnda üçüncü

bir mekânn bulunmad bitiik iki mekânda bir araya gelmesidir. Ay-

rma bir mekândaki iki cismin aralarnda mekânn bulunduu iki fark-

l yerde bulunmas demektir. Durum bundan ibarettir.

Kelamclarn bir ksm bu konuda keif sahiplerine uymutur. Bu

konuda mesele, hareket ettiricinin kim olduunu tespittedir? Harekedi

mi, ya da bakas m? insanlarn bir ksm hareket ettirenin hareket ol-

duunu söylemitir. Hareket cisimdedir ve böylece onun hareket et-

mesini ve yer deitirmesini salar. Cismin hareketlenmesini salayan

hareket hakknda da bu görüü benimseyenler arasnda görü ayrl
vardr! Hareket kulun iradesiyle mi ilgilidir? Bu durumda hangi hare-

ket olursa olsun ihtiyari hareket diye isimlendirilir; veya hareketlinin

iradesi onunla ilgili deildir. Bu durumda ise titreyenin hareketindeki

gibi zorunlu hareket diye isimlendirilir. Bütün bunlar, bazlarnn zan-

nettii gibi, bir hareket olduunu kabul ettiimizde böyledir.
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nsanlar bu olgularn araz olduunda görü ayrlna dümemi-

tir; ister nispet ister kendüeriyle nitelenen mahalde bulunan anlamlar

olsunlar, durum birdir. Çünkü biz onlarda sahip olmadklar bir halin !

kendilerine ilitiinden kuku duymayz ve arazlardan birisinin onlar

için zati olmas imkânszdr! Çünkü zati olan, onlar kabul etmektir.

nsanlar bu hareketi veya duraanl kimin var ettiinde de görü ay-

rlndadr. O sabit bir varlk ise hareket ettiren Allah mdr, bakas

mdr? Bir ksm ilk görüü benimserken dier ksm öteki görüü be-

nimsemitir. Bu konuda titreyen gibi (zorunlu olup olmamas) birdir.

Bir ksm olgularn varlklar olmadm, onlarn sadece nispet oldukla-

rn ileri sürmütür. Hareket kime nispet edilir? Biz ihtiyar nispet

hakknda öyle deriz: Allah kul adna bir irade ve seçim yaratt. Kul bu

iradeyle o nispetin hükmünü diler. Allah’n iradesinden meydana gelen

bu iradeyle ilgili olarak ‘Sür dileyemezsiniz, Allah diler’
588

buyrulur. Al-

lah meiyet ve iradeyi hem kendisi ve hem bizim için ispatlam, bi-

zimkini kendi iradesine dayandrmtr. Bu, ihtiyari harekette böyledir.

Zorunlu harekete geürsek, bize göre onda i tektir: Birinci sebep Hak-

kn mciyctiykcn ikinci sebep Haklan meiyetinden meydana gelen

iradedir! u var ki burada kefin verdii ve olu perdesinin ardndan

kendisini gösterdii ince bir sr vardr. Bu durum ‘Siz dileyemezsiniz,

Allah diler
,589

ayetinde belirtilir. Kefe göre meiyet sahibi Allah’tr.

Kulda o konuda bir irade gerçeklese bile, Hak onun iradesinin ayn-

dr. Nitekim Allah kulunu sevdiinde onun görmesi, duymas, eli ve

bütün güçleri olur. Öyleyse kulun kendinde bulduu irade ve meiyet,

Hakkn iradesinden bakas deildir. Allah dilediinde ise, diledii

olur. Allah her irade sahibinin iradesinin kendisidir. Nitekim hareketi

kabul eden öyle der: ‘Zeyd hareket etti.’ Ya da ‘elini hareket ettirdi.’

Hareketi kabul eden insan kendi görüüne göre bu sözü incelediinde,

elini hareket ettirenin elindeki hareket olduunu görürsün. Onu gör-

mezsen bile etkisini hisseder, yine de ‘Zeyd dini hareket ettirdi’ dersin.

te bunun gibi ‘Zeyd elini hareket ettirdi’ dersin, fakat hareket ettiren

Allah’tr.

Bilmelisin ki, âlemde hiçbir ekilde duraanlk yoktur. Alem, dün-

ya ve ahirette, zahirde ve bâtnda sürekli bir halden ötekine intikal

eder. Bununla birlikte gizli veya görünür hareketler vardr. Öyleyse

haller gider gelir vc kendilerini kabul eden varlklara ular vc kaybolur.
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Hareketler, âlemde farkl etkiler meydana getirir. Hareketler olmasayd

yardm olmayaca gibi saynn da bir hükmü olmaz, eya belli bir öm-

re kadar devam etmezdi. Veya da bir yerden baka yere intikal de ol-

mazd. Bu hallerin varlnn kayna ise Hakkn her gece yakn

semaya inmesi, yaratlm bir Ar üzerine istiva etmesi, Ar yokken

Amâ’da bulunmas gibi ilahi niteliklerdir. Bu durum. Hakkn kulunun

duymas, görmesi ve iradesi olmasn gerekli klan durumdur. Bu saye-

de kul görür, duyar, hareket eder ve diler! Öyleyse zuhurunda gizle-

nen, gizliliinde zuhur eden Allah münezzehtir. O kendisini kendinde

es-Samed diye nitelemitir. O’ndan baka ilah yoktur. Rahimlerde di-

ledii gibi bize suret veren O’dur. Geceyi ve gündüzü deitirir. Bu-

lunduumuz her yerde bizimle beraberdir. Bize bizden yalandr. O’nu

kendimizle çoalttk, O’nu O’nunla birledik. ‘Allah’tan baka ilah yok-

tur’ diyerek kendisini birlememizi isteyince, emriyle O’nu birledik ve

kendimizle O’nu çoalttk.

Hak sana her vahit hikmetini göstermez

Herhangi bir
.

vakti hükmünden hali klmaz

Kalpteki sevince bak bir

Kalem’den, Levhalardan srayla gelir

Ruhlarn resulleri indirirken getirdi onlar

Döeklerimize Kelim’in mertebesinden

Her gizli bilginin örenilmesi çetin

Akllara, kadinlie ulamam akllara

Sevgiyle' ve saygyla onun menzilinin karsnda kalktm.

Ba üstünde yürürüm,'ayaklarmla deil

Olgular bu dört halden ibarettir. Duraan olduunda neyle dur-

duu hakknda olmak üzere, duran hakknda konumamz lazmdr.

Hareket ederse, neye doru hareket eder, bir araya gelince kimle birle-

ir ayrrsa kimden ayrr?

Allah’tan baka yok bir bakas

Sadece O var bir de iradesi
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Öyleyse insan, Allah’ta sakin olmutur. Allah, bilgisinde bulunup

d varl olmadnda onun mekândr. Bu yönüyle Allah, onun he-

yulasdr. Bu durumda Allah kulun suretiyle surcdcnir vc yaratlma

ait bir hükmü olur. Gece vc gündüzde duraan olan eyler O’na aittir.

Gerçein baka olmas mümkün deildir. Bununla suretlenir ve yaps

buna dayandrlr, sabidenir.

Bakasn görürsen, O'nun suretidir

Ayet ve suretler çok oha bile

Menzili olandan bakas deildir

Fakat surelerdir onlar, bakalar 1 da onlar anlatr

Alemde görülür bir sükûn ve duraanlkolmad gibi akledilir bir

hareket de yoktur.

Zdda bak nasl gizlenir

Ondan baka görünen yok ki?

Hareketin cn garip varl, duraanlktadr, çünkü boluk dolmu-

tur. Öyleyse âlem, bolukta sakindir. Hareket ise bolukta olabilir. Bu,

cisimlerin hareketidir. Boluk ise doludur ve bir eklenmeyi kabul et-

mez ve eklenecek yer de yoktur. Duraanlk Allah’ta olduu gibi hare-

ket de O’na dorudur. Allah ‘Hep birlikte Allah’a dönün’
590

buyurur.

Yani kendisinden çktnz varla dönün. Onlar Rablii ikrar etmek

üzere çkm ve sonra dalmlardr. Onlara ‘kendinden çktnz kim-

seye dönün’ denmitir ki, O da sadece Allah’ur. Allah’a ancak Allah va-

stasyla dönülebilir. Çünkü O yolculukta arkadatr. Allah dönerse, biz

de döneriz. Çünkü dönmek, hüküm sahibine aittir. Hüküm Allah’a ait-

tir ve Allah onlar da dönsün diye kullarna döner.

Dediimizin doruluu bu

Dorudan ayrlma

Her nerede olursanz

Hak sizi gözler durur
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Allah’a doru hareket ettiinde o hidayet edendir. Ya da isimle-

rinden birisi el-Mudil’dir. Bu isim, seni hayrete düürür. Sonra sana

hidayet eder ve hidayetiyle sana döner. Bu durumda tövbe ederek Al-

lah’a doru hareket edersin. O halde sen el-Mudil isminden el-Hadi

ismine doru hareket edersin. "Dönü Rabbinedir.
,sç

Bir araya gelince kimle birleir demitik: nsan Allah’ dost edin-

mesi itibaryla Allah ile birleir. Bu durum Allah'n kuluna söyledii,

‘Benim dostumu veli edindiinde, Allah dostunun nezdinde bulunur’

ifadesinde geçer. Kim Allah yolunda bir dost edinirse, hiç kukusuz,

Allah’ dost edinmi demektir. Bir araya gelmek, bundan baka bir ey
deildir. Bir rivayette Allah’m öyle buyurduu aktarlr: ‘Kulum!

Hastalandm, beni ziyarete gelmedin.’ Kul öyle der: ‘Seni nasl ziyaret

edebilirim ki? Sen âlemlerin rabbisin.’ Allah öyle der: ‘Bilmiyor muy-

dun falan kulum hasta! Onu ziyaret etmedin, onu ziyaret etseydin, be-

ni orada bulurdun.’ Çünkü hasta mecburen Allah’ zikreder. Zorunlu-

luk, mümkünün varlnn dayand aslî zikirdir. Hak ise O’nu zikre-

denle beraberdir. Allah yolunda birini dost edinen, O’nunla bir araya

gelmi demektir. Sen dost isen, Allah’n seninle olduunu bilmelisin.

Bir dost edindiinde, kendisini bir araya getirmi olursun ve bu cemi-

yet sahibinin hak ettii sevap senin adna gerçekleir. Bu dununda dos-

tunu görmekle, Allah’ görmü olursun. Bununla birlikte o dosdukta

senden daha yücedir. Öyleyse Allah onun katnda senin katudakinden

daha büyük ve daha yücedir. Çünkü Allah velilerinde kendisini bilme-

leri ölçüsünde bulunur. Allah hakknda kim daha cahil ve daha çok

hayretteyse, O Allah’ daha çok biliyordur.

Bir Allah dostunun dostluu sayesinde O’nun söz konusu veliyle

ilikisi senin adna da gerçekleip bu sayede Allah’n seninle ve o veliyle

ilikisini ayrt edememisen, onu dost edinmemisin demektir. Dost

edinseydin Allah sahip olmadn bir bilgiyi sana vermek üzere o veli-

nin diliyle -duyacan ekilde- seninle konuurdu. Sen de veli isen, on-

dan dinler ve dosduunu müahede eder, Hak ile duyarsn. Çünkü o

senin kulandr. te bu herkesin kendinden örendii bir zevktir.

Onun mahiyetini gerçei olduu hal üzere bilenler anlayabilir.

Ayrma sözümüze gelirsek, acaba ayrma kimdendir? Bu, hadisin

devamnda belirtilir. ‘Ya da benim yolumda birisiyle dümanlk ede-
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ne...’ Benim dümanlk ettiim kimseden ayrlmm demektir. Çünkü

el-Hadi ismi el-Mudil, ed-Dar, en-Naf isminden ayrlr. Kim ilahi

isimlerin hikmetini anlarsa, ona Allah’ bilme hakknda büyük bir kap

açlr ve bu kap hiç bir eye dar gelmez.

Söylediimi bilseydin

Söylediinden bakas olmazdm

Sen benim gibi deilsin, hatta bensin

Ne söz var ne söylenilen

ifade ettiimde hayrete dütüm

Akllarn getirdii hususta

Muhakkik keif sahibinin gördüü eyi dikkate aldnda, ulamak

istedii hakikate ulaabilir. Çünkü hakikat, son derece açk ve göz sa-

hibi için bellidir.

Hal akllarla ve zekâlarla oynar durur

isimlerin varlklarla oynamas gibi

Alemde dümanlk ve düman olma hali buradan ortaya çkar.

Müahede sahibi alimde ztlarn kendisinde bulunmas nedeniyle hal

deimesi olmaz. Çünkü o bütünüyle Haktr. aret ettiimiz hususu

anlaynca, nasl dost ve düman olunduunu, kimin düman olduunu,,

kiminle dost olunduunu ve kimin dost olduunu örenirsin. Seni

kendinden var edip sana seni gösteren, sana kendinden ihsan eden Al-

lah münezzehtir! Nefsini bilen rabbini bilir. Her ey O’na nispet edilir

ve Allah âlemlerden müstanidir.

Bilmelisin ki, Allah ilahl hevaya nispet etmi, onu peygamberi

Hz. Davud’un mukabili yaparak öyle demitir:
‘
insanlar arasnda hak

ile hüküm ver, hevaya uyma !’
592 Baka bir ayette

‘Hevasn rab edineni

gördün mü?’
393

demitir. Heya kulun iradesidir. Bu irade Allah’n dün-

yaya yerletirdii meru teraziyle çeliince, heva adn alr. Daha önce,

‘Siz dilemezsiniz, Allah diler’
594

ayetini açklamtk. Hevayla hüküm ve-

renin kim olduunu örendin. Bu nedenle Allah ‘Onu bilgiyle saptr-
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di’
595

yani hayrete düürdü. Çünkü Allah’ bilmek O’nun yolunda hay-

rete dümeyi gerektirir. Çünkü O’ndan baka hüküm sahibi yoktur.

Yeryüzü iddetle sarsld

Sahip olduu eyleri bir bir sayd

Gözler baksayd idrak ederdi

Kendilerine vahyederken rablerine

Yeryüzü haberlerini söyledi

Arlklarn senin için çkartrken

Bu müahedeye sahip olmayan insan, Allah'n varlktaki yüceliini

bilemez. Bunu bilemeyince de pek çok bilgiyi kaçrr.

Bilmelisin ki, emir dört hakikade snrldr: ilk, son, zahir ve bâtn.

Bu nedenle bilgi dört eye dayanr. Allah yolunda temkin sahibi olan

kimse, kendinde dört eyi müahede eden ve fiillerini de böyle gören-

dir. Böyle birisi, farzlar yerine getirir. Birinci ikamet budur. Ardndan

nafile ibadederi yerine getirir. Bu zahirinde ve bâtnndaki ikinci ika-

medir. Çünkü zahirde bir hüküm olduu gibi bâtnda da bir hüküm

olmaldr. Böyiece Allah’n hükmü onun yapsn kuatr. Zevk yoluyla

müahede ettiinde ise, bu emrin onun adna meydana getirecei eyi

de örenir. Bu nedenle onun zahirinde alt yönü vardr. Alt kâmil sa-

ydr, çünkü alt, ilk kâmil saydr. Onun altda birini üçte birine ve ya-

rma izafe ettiinde, bütün haline gelir. Kalp ise alt yönlüdür. Her

yönün kalpte bir yüzü vardr ki, o bu yüzün gözüdür ve söz konusu

göz ile Hak idrak edilir. Allah ez-Zahir isminde kula tecelli ettiinde,

tecelli her eyi kuatc olmas yönüyle bütün yönleri kuatrsa, kalbin

bütün yüzlerini kuatr. Haktan onun adna ortaya çkan her eyi kua-

tr ve kalp bütünüyle nur olur. Burada kul öyle der: ‘Rabbim, yap-

tm.’ Allah ona hitap ederken öyle der: ‘Sen saüh kulun dedii gibi-

sin’: ‘Sen onlarn üzerinde gözetensin .’
596

Böyiece zamir gizliyken aça
çkar. Gerçi gizli olan zahir olandan farkldr. Zuhuru esnasnda gizli

olmakla birlikte zamir ortaya çkmtr. Böyiece Hak için tek bir yön-

den ‘zahir iken bâtn, bâtn iken zahir’ dersin. Çünkü ‘sen’ muhatap

zamiridir vc senden bakas deildir. Sen ise hitapta görülensin. Oyley-
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se sen isimden farkl olarak görünen zamirsin. Zamir isimleri Allah’

bilmede isimlerden daha güçlü ve daha salamdr.

Ariflerden birisinden aktarlr. Ben Ebu Yezid’den aktarldn

görmütüm. Hakk müahedesindeki hallerinden birisinde öyle der:

‘Benim enaniyetim senin enaniyetin!’ Yani nasl ki, kendi hakikatiyle

isme zamir verilir, ayn ekilde sana da Zahir isminin benzeri olan ey

verilir. Zahir niteliin benzeri yoktur. te bu zamirlerin gücü hakkn-

da söylediimiz eyin ta kendisidir. Alemde tenzih ve suretlerde ortak-

lk gerçekleir. ki ahstan birisi gizlenir ve öteki ortaya çkar. Görü

nene bakan, hazr olann ötekinin ayn olduunu zanneder. Allah Teala

âleme haber vermede iaret zamirleri yerletirdi. Bunun amac, bu za-

mirlere dayanarak, bu karkl kaldrmak ve onun mahiyeti sayesin-

de, suretiyle gözükeni ayrt etmektir.

Allah Teala insann ilahi surete göre yaratldn bildirir. Hz. sa

öyle der: ‘Sen onlarn üzerinde gözetmen idin.’
597

Böyiece Hak ile ilahi

surette yaratlm ayrt ederek adeta öyle der: Suretinin üzerinde ya-

ratlm olan deil, Sen kendin yönünden onlarm üzerinde gözetmen-

din. Sen bu yerde onlarn varln alm oldun. Bizim zamirler hak-

knda yazdmz Kitabü’l-Hüve adl, zamir isimleri hakknda gerekli

açklamalar yaptmz küçük bir risalemiz vardr. Bu zamirler kadim-

hâdis bütün surederi kabul eder. Bunun nedeni, onlarn ikâ vc ma-

kamlarnn yüceliidir. Binaenaleyh âlem, kendisi çok olsa bile, tek ha-

kikate döner.

Varlktaki her ey hak

Görünen her ey halk

Tecelli eden hikmete bak

Hakkn aynnda, ihata eder onu Hah

Kul Haktr, Hak Haktr

Hâlbuki ne Haktr he hak olmayandr

Dostum! Zamanm harekeden incelemeyle boa harcama. Çünkü

vakit, deerli! Bizim yöneldiimiz eye bak ve hakikatinin verisine gö-

re ona dayan. Çünkü senin basiretin keskin olursa, neticede hareketi ve
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hareket ettireni de örenirsin. Hareket yüzün hareketidir. Hareket etti-

ren ise olu perdesinin ardndadr. Netice ise, açkça görünen, sefer

eden ve varln ifade edendir. Öyleyse ona itimat etmelisin. te dos-

tum! Sana nasihatim budur. Bu nedenle Hak kendisine bir intikal nis-

pet ettiinde, kendisine belirli bir durumda nispet edilen intikalin ne

olduunu örenmen için neticeyi de zikretti. Buna misal olarak ‘Rab-

bimiz gecenin son üçte birinde yakn semaya iner’ hadisini verebiliriz.

Sonra neticeyi zikrederek öyle demitir: ‘Allah öyle der: Tövbe eden

var m? Dua eden var m? Balanma dileyen var m?’ Bu ve benzeri

pek çok eyi kullarn fikir yorgunluundan ve mazeret beyan etmekten

kurtarmak üzere söyler. Çünkü harekederdeki maksat, onlarn kendile-

ri deil, neticeleridir. Her eyde durum böyledir. (sim cümlesinde)

Haber olmasayd, mübtedann faydas olmaz ve onu zikretmek anlam-

sz kalrd. Buradan ‘

Sizi abes yere yarattmz m zannettiniz?
59*

ayeti

anlalr. Baka bir ayette ‘Gökleri, yeri ve ikisinin arasndakiler i batl ola-

rak yaratmadk '599
denilir. Burada Allah’n âlemi yaratmadaki sebebin

ve hikmetin bilgisine dikkat çekilir. Allah’n isimlerinden biri Haktr.

‘Allah âlemlerden müstanidir '600
buyrulur. Bunun anlam, sabitliinde

deil, d varlnda müstanidir demektir. Âlem sabitlik halindeyken

onunla yetinme ve varlnda müstanilik gerçekleir. Çünkü âlem

mümkün iken, ilahla hakkm vermiti. Mümkünlerin talebi olmasa ve

yokluk halini tattklar gibi varlk halini tatmay stemeselerd, sabitlik

dilleri varl zorunlu olan’dan kendilerini var etmesini istemezdi. Bu

talebin sebebi bilgilerinin zevk bilgisi olmasn istemeleridir. Varl
zorunlu olan -kendisi için deil- onlar onlar için yaratmtr. Allah on-

larn varlklarndan müstani olduu gibi onlarn kendisine ve sabitli-

ine delil olmasndan da müstanidir. Onlarn Allah’a delil olmalar

bakmndan yokluklar varlklar gibidir. Yokluktan var edilen hangi

eyden Allah’ bilme hakknda bilgi meydana gelir? Bu nedenle Allah’n

âlemden müstani olmasnn âlemin varlnda müstani olmasnn

kendisi olduunu anladk. Bu mümkünün ezelde yoklukla nitelenmesi

bakmndan garip bir meseledir. Hzel tercih kabul etmez. Mümkünün
yokluu ezelliiyle beraber nasl onu kabul eder ki? Bu husus, kendisi

olmas bakmndan mümkün olmas yönüyle onun hakknda iki hükmü

kabul etmesi demektir. Mümkün adna yolduk var sayldnda, varlk

hali de var saylr. Varlk halinde onun sahip olduu hükme göre tercih
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edilendir. Tercih ezelde yokluk halinde ve tercih edilenin yokluuyla

nitelenmesi itibaryla mümküne sirayet eder. Tercih edenin tercihi bu

amaçla gerçekleir. Amaç ve kast ise hükmü hakikatinin verisine göre

her birisinde ortaya çkan manevi bir harekettir. Mahsus olursa, bir

mekân doldurur ve mekân megul eder; makul olursa, bir anlam or-

tadan kaldrr ve bir manay var eder, onu bir halden bir hale tar.

Bu menzilde çeitli ilimler vardr: Snrl dua ve snrsz dula, 'dua

edilene kar neyin söylenmesi ve nasl davranlmas gerektii bu men-

zilden örenilir. Hareket ilmi ile sebep ve neticeleri, bu menzilden ö-
renilir. Bilmedii konuda bildiini zannederek konuann durumu, bu

menzilden örenilir. Gerçekte konutuu konuda bilgisi var mdr yok-

sa o bilgi deil midir? Konuan bilmese bile, onun bilgi olmas zorun-

lu mudur? Böyle bir ey âlemde ortaya çkar m? Bu, mertebeleri ayr-

trmada Allah için bir yaratmadr. Bu sayede bilgisizin bilenin karsn-

da ve bilginin bilgisizlik karsndaki derecesi ortaya çkar. Veya sadece

bilgi mi vardr? Allah’n âlemde ellerinde yaratt hayretin belirlenme-

si bu menzilden örenilir. Acaba hayret genel olarak muduluu verir

mi, yoksa mutsuzluu mu verir? Bu konuda hayretin tafsili var mdr?
Bir ksm mutluluk verirken bir ksm bedbahtlk m verir? Bu konuda

hayrete düülen ey nedir? Onda hayrete dümek zorunlu mudur, hay-

rete dümemek mümkün müdiir? Hayret sahibinin hayrer esnasnda

bâtnnda bulduu yanmann sebebi bu menzilden örenilir. Acaba

hayret sahibinin hayrete dütüü konuyu bilmesi hayretin kendisi mi

olur? Böyleyse yanma acs kalkar. Delillerin ortaya konulmas bu

menzilden örenilir. Allah onlar nazar ve basiret sahibi olan aklllar

için nasl düzenledi? Garibin bilgisi bu menzilden örenilir. Bu, bilgiye

kabiliyetli olan kimsenin üzerinde bilgi almad bir vaktin geçip geç-

meyiini bilmektir. lahi mertebe bu menzilden örenilir. Acaba Al-

lah’tan perdeler mi, yoksa Allah’a delil midir? Onu perdeleyen nitelik

ve yaratcsna delü olan nitelik, bu menzilden örenilir. Allah’n kesin-

likle tek olarak yaratmad ve böyle bir yaratmann geçerli olmad,
iki veya daha fazlasn yaratt bu menzilden örenilir. Hâlbuki varlk^

ta bir gecikme ve öncelik söz konusu deildir.

Hak adna birliin ancak ilahlnda sabit olmas bu menzilden

örenilir. Varlnda iki veya daha fazla akli ey gerekir. Bunlar nispet
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veya mutlak birlii bilmedikten sonra sfat sayabilirsin. Bunlardan biri-

si de ilahi isimlerin var olanlara ilimesinin bilgisidir. Ahiretin gelince-

ye kadar komas, bu menzilden örenilir. Acaba o nereden gelir?

Kendisine nispet edilen bu hareket nedir? Dünya ve ahiretin makul

olmasnn mahiyeti nedir? Allah’tan yüz çevirenin bilgisizlii bu men-

zilden örenilir. Hâlbuki Allah
cHer nereye dönerseniz, Allah’n yüzü

oradadr’
601

buyurur. Allah’n yüzüne yönelen insan nasl bedbaht ola-

bilir? O kii Allah'n yüzüne dönmeyi amaçlamasa bile, gerçekte Al-

lah’n yüzüne dönmü ve Allah’n yüzünden yüz çevirmitir. Acaba in-

san için Allah’a her yönden yönelen ifadesi nasl kullanlr? Bu, insan

bütünüyle yüz ve göz olduunda geçerlidir. Böyle bir nitelie sahip

olann O’ndan yüz çevirmesi mümkün deildir. Garip bir bilgi, bu

menzilden örenilir. Bu bilgi insana ancak kendisini ayakta tutan asl

nedeniyle ondan çkan eylerin döneceinin bilinmesidir. Bu durum

‘Bütün i O’na döner’
602

ayetinde belirtilir. bütünüyle O’ndan balar

ve tekrar O’na döner. Bu, Hz. Peygamber’in ‘Bunlar sizin amelleriniz-

dir, size döndürülürler’ ifadesinde belirtilir. Sadece sana döndüünde
övülecek olan davranlarn senden çkmas için çalmalsn! Son ka-

deminde Allah karsnda huzur sahibi olann durumu bu menzilden

örenilir. Bu, teklif diyarnda olabilir. Kazanç ve zararn konusu bu

menzilden örenilir. nsan için dünyada veya ahirette bulunacak bir

yer var mdr yok mudur? Ahiret derken eriatlarn Allah’tan getirdii

ahiret hayatm kastetmekteyim.

Dünyada halle bölünenin ahirette yer olarak bölünecei bu men-

zilden örenilir. Öyleyse ahirette iki menzil vardr: Cennet ve cehen-

nem. Dünya da iki menzil vardr: Elem ve haz veya azap ve nimet. n-
san niteliksiz olduu söylenen bir halde nasl olabilir? Misal olarak Ebu
Yezid’in iddiasn verebiliriz. Acaba böyle bir iddia sahibi dünya veya

ahirette olmayan bir mertebenin sahibi midir? Daha mühim ve mühi-

mi dikkate almay terk edenin durumu bu menzilden Örenilir. Geçici

durumlarn âlemde bir etkisinin olmay bu menzilden örenilir. R-
zklarn hâzineleri bu menzilden örenilir.

Salihlerden birisine bir adam ailesinin çokluundan ikâyet edince

salih insan ‘Evine git! Kimin rzk Allah’a ait deüse, onu bul ve evden

çkart’ demi. Adam ‘Hepsinin rzk Allah’a aittir’ deyince, arif öyle
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demi: ‘Peki onlarn azlk ve çokluundan sana ne?’ Müahedeyle hü-

küm, ayrm yapmak ve keifle hüküm vermek, bu menzilden örenilir.

rade, mciyct, himmet, kast ve niyet arasmdaki fark, bu menzilden

öreniliri Vekilin kendisini vekil atayann niteliklerine sahip olmas, bu

menzilden örenilir. Acaba onlarn hepsini yerine getirir mi, yoksa

bunlar kendisinden talep edilir mi? Sözün mertebeleri, bu menzilden

örenilir. Kötülük iyilik ve güzellie göre söze nasl nispet edilir? Al-

lah’ tenzih ve ispat yoluyla övgünün O’na ulatrlma yollar bu men-

zilden örenilir. Bedbaht ve mutlular arasnda dünyada gerçekleecek

eitlii salayan husus bu menzilden örenilir. Varlklara yönelme ve

Hakkn yönüne yönelme, bu konuda övülen ve knanan hususlar bu

menzilden örenilir.

Hakkn kendisine nispet ettii yapy ortaya koyma ile sadece kul-

larnn elleriyle gerçekleecek hususlar, bu menzilden örenilir. Dü-

rülmek ve geri dönmek, lazm ve kaim, boyun een ve inen bu men-

zilden örenilir. Hakkn kullarn çard ibadetlerde Hakka

yönelinen durumlarda niyetin tekrarlanmasnn alametleri, bu menzil-

den örenilir. Yaklatric ve uzaklatrc yollar, saliklerin bu konudaki

durumlar bu menzilden örenilir. Kendilerinde ve üzerlerinde sülük

meru olunca veya olmaynca, eserlerin hesab bu menzilden örenilir.

Bu yolar selim akl ve doru düünce de gerektirir. Bu konuda -tevkif

olmadan- ilahi yaknlk bu menzilden örenilir. Bu hususta sahih olan

ve olmayan hususlar bu menzilden örenilir. nsana uygun yakn ni-
A

metlere karlk Allah’a hamd bu menzilden örenilir. Alemde her var-

la ait yararlar, bu menzilden örenilir. Alemdeki engeller alda ve e-

riata göre men edilenler, bu menzilden örenilir. Madunum mevcut

suretinde ortaya çkmas, gerçek varlktan ayrmas bu menzilden ö-

renilir. Nihal ve milel, bu menzilden örenilir. Kendisinden ancak fay-

das kaybolduktan sonra fayda alnan ey bu menzilden örenilir. Di-

lencilerin halleri bu menzilden örenilir. Her soruya layk cevap bu

menzilden örenilir. Hakkn kullarn amellerinde kabul etmesi veya

haram veya knanm olmad halde kabul etmeyii bu menzilden ö-
renilir. lahi azamet ve büyüklük arasndaki fark, bu menzilden öreni-

lir. hsan ve mahiyeti bu menzilden örenilir. Üzüntü sebebi var iken.

Hakkn kendisini üzen ite kulunun vekili olmas bu menzilden öreni-

lir. Misille karlk vermek bu menzilden örenilir. Güzel isimlerin so-
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nuçlar, bu menzilden örenilir, imaret, tahriplik vc dünya ve

ahiretteki hükümleri, bu menzilden örenilir. Haktan dönü dönende

nasl bir etki yapar, bu menzilden örenilir. Bir’in çok ile deerlendi-

rilmesi bu menzilden örenilir. air öyle der:

Allah’a çok gelmez

Âlemi birde toplamak

Hadiste geçen ‘tehalüc’ün takdiri ve bu konuda ortadan kalkan ve

kalkmayan hususlar, bu menzilden örenilir. Fitnelerin kalplere ilimesi

ve onlara alan ile almayann durumu bu menzilden örenilir. Ku-

kuya kaplann kukusunu baki klacak sebep ile onu kukudan çkarta-

bilecei halde bunu yapmayan aratrma bu menzilden örenilir. man
ve bilgi arasndaki fark, alim ve mümin arasndaki mertebe farklar, bu

menzilden örenilir. Hakkn kullarn raz olaca ileri soruturmas, bu

menzilden örenilir. Onlar Hakk raz edecek ilerin peinden gider.

Bu, uygun karlktr. Beyan geride brakmak, bu menzilden örenilir.

Bu esnada kendisine ihtiyaç olmakla birlikte alimin gördüü bir durum

nedeniyle izahn öne almak mümkündür. lah affn talep ettii eyin

nitelii bu menzilden örenilir. zhar edilen ilimler ile örtülmesi gere-

ken ilimler, bu menzilden örenilir. Gayb âleminin ehadete ehadet

âleminin gabya girmesi, bu menzilden örenilir. stidrac vc mekir, bu

menzilden örenilir. Gayesi amel olup da bu gayenin ortaya çkmad
her bilgi bu menzilden Örenilir. Bunun nedeni nedir? Göün içbükey

küre gibi deil çadr gibi olmas bu menzilden örenilir. Göklerin yap-

s gök bilimcilerin zikrettiinden farkldr. Acaba yldzlarn dönüünün

sebebi nedir? Kendilerinden dolay m? Yoksa onlar çevrine bir felek-

ten dolay m dönerler? Aklî imkânn varl nedeniyle çanmann ken-

disinde gerekli olduu husus bu menzilden örenilir. Bilginin bilenin

nefsine etkisi bu menzilden örenilir. Alemin yaratlnn cevherlerin

varlklarna dönmesi, bu menzilden örenilir. Âlemdeki her tür ve cins-

ten seçilmi ve tercih edilmi eyler bu menzilden örenilir. Manalarda

ve mana olmayan eylerde, babalar ve oullar bu menzüden örenilir.

Sebeplere balanmak ve onlarla balanmay terk bu menzilden öreni-

lir. ‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr.’

Yirmi dördüncü sifir sona erdi.
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